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El terjesztés

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete
2011. decemberi ülésére

Tárgy:  Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati
            Társulás tájékoztatója elfogadására javaslat

Tisztelt Képvisel -testület!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását
Célzó Önkormányzati Társulás a végzett munkájáról szóló tájékoztatóját megküldte, amely tartalmazza a

- törzskönyvi nyilvántartás adatait,
- DAREH Önkormányzati Társulás célját,
- KEOP-7.2.3.0. rekultivációs pályázat projektjeit,
- öner  kiegészítés adatait a KEOP-7.2.3.0. rekultivációs projekthez,
- a KEOP-7.1.1.1. „települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” projektet.

Tisztelt Képvisel - testület!

Javasoljuk az el terjesztéshez csatolt tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételét.

Csanytelek, 2011. december 8.

Tisztelettel:

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester jegyz

mailto:csanytelek:@csanytelek.hu
http://www.csanytelek.hu/
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…./2011. (XII…...) Ökt határozat

Tárgy: Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati
Társulás tájékoztatójának elfogadása

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete napirendje keretében megtárgyalta a Délkelet-
Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 2011. évi
tevékenységér l szóló tájékoztatóját, melyet változtatás nélkül elfogad.

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Tagjai (Helyben)
- DAREH Önkormányzati Társulás Munkaszervezete (Orosháza)

     - Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa

     - Tóth Józsefné adó- és pénzügyi irodavezet
     - Irattár
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Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás

5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

TÁJÉKOZTATÓ
a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH)

Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulásról

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulás 2006. március 7-én alakult meg Orosháza gesztorságával, jelenleg
93 önkormányzat a tagja. A DAREH Önkormányzati Társulás minden törvényi el írásnak és
vonatkozó jogszabálynak megfelel en m köd , bejegyzett önkormányzati társulás.

A Magyar Államkincstárnál bejegyzett törzsnyilvántartási adatai
Megnevezés: Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH)

Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás
Székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Adószám: 15583381-1-04
KSH szám: 155833841-7511-322-04
Alaptev. szakágazat: 841105
TEÁOR: 8411
Törzst ke számla: 11733041-15583381-10500006

ködési számla: 11733041-15583381-00000000
Törzst ke állomány: 6.633.926,- Ft

A törzst két (alapítói vagyon) a tagok által fizetend  pénzbeli (vagyoni) hozzájárulás képezi.
Az alapítói vagyon összege 50,- Ft/f , mely az érintett tagtelepülések lélekszáma alapján
kerül megállapításra.
A Társulás éves költségvetésének alapja a m ködési hozzájárulás, melynek összege 2011.
évben 45,- Ft/f . A m ködési hozzájárulást a Taggy lés határozza meg a tárgyévet megel
év december 31-ig, s minden esetben az egyes települések csatlakozáskori lélekszáma alapján
kerül megállapításra.

DAREH Önkormányzati Társulás célja
A Tagok a Társulási Megállapodás alapján, saját közigazgatási területükön belül
megvalósítandó települési szilárd hulladék begy jtésére, elhelyezésére és ártalmatlanítására
szolgáló létesítmények létrehozására és üzemeltetésére kötöttek szerz dést, melynek
megvalósulásában kiemelten érdekeltek. A feladat megvalósítása során a Tagok
hulladékátrakó állomások, hulladékkezel  m vek, hulladékválogató létesítmények,
hulladékgy jt  udvarok és szigetek kialakítását, valamint elhagyott, korszer tlen
hulladéklerakó telepek rekultivációját vállalják.
E rendszer kialakítása érdekében a társult önkormányzatok képvisel -testületei célul t zék ki
pályázat útján elérhet  pénzügyi – els sorban az Európai Unió Kohéziós Alapjából származó –
források megszerzését, az ehhez szükséges, a pályázatok kidolgozásával, benyújtásával,
végrehajtásával összefügg  feladatok közös megoldását az Unió egyre szigorodó
környezetvédelmi el írásai teljesítése érdekében.

DAREH
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A KEOP-7.2.3.0 „A települési szilárdhulladék-lerakókat érint  térségi szint  rekultivációs
programok elvégzése” cím  konstrukció rekultivációs projektjei

A DAREH Önkormányzati Társulás a KEOP-7.2.3.0. „A települési szilárdhulladék-lerakókat
érint  térségi szint  rekultivációs programok elvégzése” cím  pályázati konstrukció els
fordulójára sikerrel pályázott két projekttel.
Az I. ütem els  fordulós pályázata kapcsán 144.622.451,- Ft támogatást nyert a Társulás.
Ezen összeghez kellett 15% öner t biztosítani a társult önkormányzatoknak, összesen
25.521.609,- Ft-ot. (A támogatási szerz dés megkötésére 2008. októberében került sor.)
A II. ütem els  fordulós pályázata kapcsán 152.334.884,- Ft támogatást nyert a Társulás. Ezen
összeg mellé szintén 15% öner t kell a társult önkormányzatoknak biztosítani, összesen
26.882.627,- Ft-ot. (A támogatási szerz dés megkötésére 2008. decemberében került sor.)
Az els  fordulós projektek során elkészültek az egyes hulladéklerakók környezetvédelmi
felülvizsgálati dokumentációi, melyeket a Környezetvédelmi Felügyel ség jóváhagyott. A
projektekben megtakarított költségek felhasználásával 16 db települési szilárdhulladék-lerakó
esetében a hulladék mennyiségének és elhelyezkedésének geofizikai módszerrel történ
meghatározása is megtörtént. A fenti munkálatokra azért volt szükség, mert a korábban
készült felülvizsgálati dokumentációk a friss helyszíni bejárás alapján pontatlannak
min sültek. A hiányzó, lejárt határidej , illetve nem megfelel  min ség  rekultivációs tervek
átdolgozott formában benyújtásra kerültek az illetékes Környezetvédelmi Felügyel séghez.
A projektek közbeszerzési eljárásaiban költségmegtakarítás jelentkezett, melyet felhasználva
a Társulás – egyszer sített közbeszerzési eljárás keretében – könyvvizsgálót szerz dtetett, aki
a projektek el készítésének végéig felügyelte a pénzügyi lebonyolítást.
A projektekben öt állami tulajdonú lerakó szerepel, melyek esetében megérkeztek az MNV
Zrt. rekultivációs munkákhoz való tulajdonosi hozzájárulásai, és megkötésre kerültek az
együttm ködési megállapodások.
2011. év elején mindkét els  fordulós projekt zárása megtörtént. A második fordulós pályázati
dokumentációk az Új Széchenyi Terv keretében kerültek benyújtásra, a hiánypótlási
felhívásoknak a Társulás eleget tett, az értékelés lezárult. A Magyar Közlöny 2011. évi 137.
számában megjelent 1400/2011. (XI. 22.) Kormányhatározat értelmében a benyújtott
projektjavaslatok elfogadásra kerültek. Az I. ütem esetében 5,175 milliárd forint, míg a II.
ütem esetében 5,139 milliárd forint vissza nem térítend  támogatást nyert a Társulás. Ezen
összegekhez az I. ütem keretében 622 500,- forint, a II. ütemben pedig 22 252 075,- forint
öner t szükséges biztosítania a társult önkormányzatoknak. A támogató levél megérkezését l
számítottan a Támogatási Szerz dés 60 napon beül aláírásra kerülhet.

Csanytelek  bezárt  települési  szilárdhulladék-lerakója  a  II.  ütemben  szerepel.  A
rekultiválandó felület nagysága 24.920 m2, a hulladék mennyisége 320.000 m3. A lerakó
helyben együtemben rekultiválható, teljes rétegrenddel – mesterséges szigetel  réteggel,
kiegészít  m szaki megoldással: új, szigetelt 6.720 m2-es depónia kialakításával, 360 m
szorító töltéssel. A vízelvezetést öv- és talpárok, szikkasztó árok kialakítása biztosítja
365 m hosszúságban. A depóniagáz kivezetésére 2 db gázkiszell ztet  kút kerül
kialakításra, továbbá 3 db monitoring kút üzemel majd. A vegetációs réteg telepítése
shonos növényekkel történik.
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Öner  kiegészítés a KEOP-7.2.3.0 els  fordulós rekultivációs projektekhez

A DAREH Önkormányzati Társulás tagtelepülései az els  fordulós rekultivációs projektben
az összköltség 15%-át kötelesek fedezni. A Társulás 2008. december 11-én nyújtotta be EU
Öner  támogatás igénylését az Önkormányzati Minisztériumhoz a 16/2008. (III. 28.) az
önkormányzatok és jogi személyiség  társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját
forrás kiegészítése 2008. évi támogatásának rendjér l szóló ÖTM rendelet, valamint az ennek
módosításáról szóló 12/2008. (XII. 4.) ÖM rendelet alapján. A pályázatok elfogadásra
kerültek, a Támogatási Szerz dések mindkét ütemre vonatkozóan 2009. június 9-én kerültek
aláírásra. A tagtelepülések így a projektekbe befizetett öner  50%-át nyerték el. A támogatás
a Társulás két els  fordulós rekultivációs projektjének lezárásával, pénzügyi elszámolásával
(2011. május) elérhet  el a települések számára, illetve felhasználásáról a Társulás
Taggy lése dönthet.

KEOP-7.1.1.1 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” projekt

A KEOP-7.1.1.1. kódszámú „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése”
cím  konstrukcióra 2010. szeptember 14-én nyújtotta be pályázatát a Társulás. A pályázat
pozitív elbírálásban részesült, a Támogatási Szerz dés 2011. március 24-én került aláírásra.
Az els  fordulós projekt tervezett nettó összköltsége 206.056.800,- Ft, támogatási intenzitása
85%-os, tervezett záródátuma 2012. szeptember 30. A projekthez a 15/2011. (IV. 22.) BM
rendelet szerint EU Öner  Alap támogatás igényelhet , mellyel az elszámolható költségek
önrészének összegének 50%-át nyerhetik el a Társulás tagtelepülései.
A pályázat célja hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a szelektív hulladékgy jtés
fokozásával, melynek keretében a jelenlegi szigetes gy jtés teljes kör vé válik, kiegészítve
házhoz men  szelektív gy jtési lehet séggel és zöldhulladék-gy jtéssel, közületi zöldhulladék
szelektív gy jtésével, valamint hulladékudvarok építésével. A vegyes gy jtés hatékonyabbá
válik új átrakó állomások építésével, a szelektív gy jtéshez tartozó hulladékkezelés b vül új
komposztálók építésével és a meglév  létesítmények kapacitásb vítésével. Emellett MBH-k
kerülnek kialakításra, és a hulladékkezelésen túlmen en nagy hangsúlyt kap a hulladék
keletkezésének megel zése házi komposztálók kiosztásával, újrahasználati központok
kialakításával, lakossági tájékoztatással.
A projekt keretében megtörtént a közbeszerzési tanácsadó, valamint a projektmenedzsment
egység kiválasztása. A PR és tájékoztatási feladatok ellátására irányuló közbeszerzési eljárás
lezárult, a vállalkozási szerz dés aláírására 2011. október hónapban került sor. Az RMT-CBA
elkészítésére és a Tervezési feladatok ellátására irányuló közbeszerzések ajánlati
dokumentációinak összeállítása – a Közrem köd  Szervezettel egyeztetve – folyamatban van.
Békéscsaba és Hódmez vásárhely Megyei Jogú Városok jelezték a Társulásból, ezzel együtt a
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére irányuló projektb l való kilépési szándékukat. A
Társulás ennek kapcsán egyeztetéseket folytat mind az Irányító Hatósággal, mind a
Közrem köd  Szervezettel a projekt további menetét, a projekttevékenységek folytatását
illet en.

Orosháza, 2011. december 7.
A DAREH Önkormányzati Társulás

munkaszervezete


