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Tárgy: Beszámoló a Csanytelek Község Önkormányzata érdekeltségi körébe tartozó Önkormányzati Társulások 2013. 
évi tevékenységéről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Ezen beszámolóba az alábbi 3 önkormányzati társulásban 2013. évben folyt tevékenységről adok számot: 

- Csongrád és Csanytelek Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, 
- Délkelet- Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 

(DAREH), 
- Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás (DARK). 

A 2013. június 30. napján megszűnt Csongrád Kistérség Többcélú Társulása és jogutódjaként 2013. július 1. 
napjától működő Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás tevékenységéről külön előterjesztésben adok 
számok, mivel az Atmöt Csanytelek székhelyű, intézményfenntartó társulás, ezért terjedelmi okokra 
tekintettel célszerűbb volt szétválasztani a két beszámolót. 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2012. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 146. 
§ (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy a 2013. június 30. napjáig minden önkormányzat köteles az 
Mötv. IV. Fejezete szerint eljárva, a 87. §-ban biztosított jogkörét gyakorolva felülvizsgálni a hatályos Társulási 
Megállapodását és elvégezni a szükséges módosításokat.  
A DAREH Társulási Megállapodás felülvizsgálatát a 39/2013. (V. 10.) Ökt határozatával, 
a DARK     Társulási Megállapodás felülvizsgálatát a 41/2013. (V. 17.) Ökt határozatával, és  
a Csongrád és Csanytelek Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 
felülvizsgálatát az 54/2013. (VI. 28.) Ökt határozatával hagyta jóvá. 
 

Csongrád és Csanytelek Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tevékenységéről 
 

A Társulás Társulási Tanácsa 2013. február 13. napján tartott ülésén elfogadta a Társulás 2013. évi 
költségvetését, melyben bevételi forrásként jelenik meg a két önkormányzat közigazgatási területén állandó 
lakosra vetített 20.- Ft/fővel számított összege, melyből Csongrád 17.605 lakosára 352.100.- Ft összeg, 
míg Csanytelek 2.935 főre vetített összege 58.700.- Ft, mely összesen: 410.800.- Ft, melyet  dologi 
kiadásokra használt fel a Társulás gesztora, a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke. A tagdíj összegét  
átutalással teljesítette az önkormányzat költségvetése terhére a polgármesteri hivatal 2013. évben is. 
A Társulás Társulási Tanácsa 2013. április 15. napján tárgyalta és jóváhagyta a Társulás 2012. évi 
költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolót 688 E Ft bevétellel, 14 E Ft kiadással és 674 E Ft 
módosított pénzmaradvány, mint eszköz-forrás főösszeggel. 
A Társulás Társulási Tanácsa 2013.  júniusban elfogadta a hatályos Társulási Megállapodás –módosítás 
nélküli – felülvizsgálatát, az Mötv. kötelezésnek eleget téve. 
A Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (NKEK) 
2013. október 8. kelt értesítésében arról tájékoztatta a Társulás Elnökét, hogy a KEOP-1.3.0./09-11-2013-
0034 jelű, Csongrád- Csanytelek Önkormányzat Ivóvízminőség-javító projektje című pályázatát 
315.554.161.- Ft támogatásra érdemesnek találta, amely az elfogadott összköltség 350.615.735.-Ft 90 %-a. 
A szerződéskötés feltételeit, a becsatolandó dokumentumokat ezen értesítő levélben közölte a NKEK, 
melynek teljesítése 2013. december 6. napján a Társulási Tanács Elnöke által megtörtént. Ezen 
követelmények egyikeként szerepelt azon elvárás is, hogy a Társulás Társulási Megállapodásának 
tartalmaznia kell a beruházással létrejövő vagyon kezelésének, nyilvántartásának módját, felosztása és 



aktiválása rendjét, mely az akkor hatályos Társulási Megállapodásban nem szerepelt. Ennek eleget téve 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárult a Társulás Társulási Megállapodása 2. 
módosításához, s így a Társulási Megállapodás 14. pontjába foglalta: „A társulás beruházásában a tagok 
közigazgatási területén keletkező vagyonelemeket – tekintettel arra, hogy műszakilag egységes vagyont 
nem képeznek – a társulás tagjai könyveikben önállóan aktiválják, külön-külön, saját vagyonként tartják 
nyilván.” 
 A Csongrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya törvényességi felhívást 
bocsátott ki ugyanezen Társulási Megállapodásra, melyben kifogásolta, hogy annak felülvizsgálatakor nem 
került sor a társulásból való kiválás szabályozására és az Mötv. azon rendelkezésének alkalmazására, miszerint 
a társulásban alelnök és nem elnökhelyettes tevékenykedik. A törvényességi felhívásban foglaltakat csak 
részben fogadta el a Társulási Tanács, mivel 50 – 50 %-ot aránnyal vesz részt mindkét település a 
Társulásban, így a minősített többség alkalmazása és a társulásból való kiválás szabályozása jogilag megoldhatatlan és 
nem is életszerű, mert az a Társulás megszűnését eredményezné vele együtt pályázaton elnyert támogatás elvesztésével járna. 
Az Mötv. szabálya szerint sor került az elnökhelyettes helyébe alelnök szöveg beépítésére. Az önerő 
kiváltó kérelem benyújtása határidőben megtörtént és figyelemmel a Kormány által kiemelt beruházásként 
kezelő támogató döntésére, a 10 % önerő kiváltása vélelmezhető, így településünk esetében saját forrást 
és/vagy hitel felvételét nem kell igénybe venni a két település elkülönült projektjének megvalósítása során. A közbeszerzési 
eljárás – annak településünkre vetített 50 millió Ft értékhatára tekintettel – Csongrád városától elkülönített 
formában folyik. A napokban sor kerül a tenderbontásra és a beruházás kivitelezőjének kiválasztására, 
majd 2014. évben a tényleges kivitelezésre, amely településünkön egy új kút fúrásában jelenik meg.  
 

A  DAREH 2013. évi tevékenységének bemutatása 
 

A DAREH Elnöksége (melynek tagja Csanytelek Önkormányzata a Csongrádi Kistérség képviseletében, 
Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzője közreműködésével)  és Taggyűlése az év folyamán 8 + 7   ülést 
tartott, ahol a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalását követően az alábbi határozatba foglalt 
döntések meghozatalára került sor: 
2013. február 12. napján tárgyalta az Elnökség a KEOP-7.1.1.1/09/2010-0004 számú projekt keretében 
indított, a DAREH által működtetendő üzemeltetési szervezet üzleti modelljének kidolgozása, összefoglaló tanulmány 
készítése, szakértői feladat ellátása és energetikai tanulmány készítése tárgyú napirendi pontot, majd döntött a 
települési szilárd-hulladéklerakók rekultivációja (I. és II. ütemére egyaránt) projektek PR- és tájékoztatási feladatok, 
valamint jogi tevékenység  ellátása tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásról. 
Lakossági fórum megtartására került sor 2013. február 19. napján az Orosházi polgármesteri hivatalban, a 
fent felsorolt projektekről adott tájékoztatásban. 
Idén február végén a Taggyűlés felhatalmazása birtokában Támogatási szerződést kötött a Társulás Elnöke a 
szilárd-hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése tárgyában, melynek elismert nettó költsége 10.940.045.000.- 
Ft, amelyhez önerő nem társul, tehát önkormányzatunkat nem terheli fizetési kötelezettség.  
Következő ülését 2013. február 26. napján tartotta az Elnökség, ahol az előző ülésen óta eltelt időben 
lefolytatott eljárás szerint döntést hozott az I.-II. ütemben végbemenő rekultiváció PR- és tájékoztatási 
feladatok ellátását megnyerő pályázóról, amely az Orosházi Médai Kft, mint a legalacsonyabb ajánlatot 
tevő, nettó 9.020.000.- Ft+ÁFA, a 2. részre: 8.300.000.-Ft+ÁFA összegű megbízási díjjal. 
Március 28. napján tartott Elnökségi ülésén elfogadta a Társulás 2013. évi Közbeszerzési Tervét, és módosította a 
Társulás 2012. évi költségvetését. 
Május 13.-án beterjesztette az Elnökség a Taggyűlés elé a Társulás Társulási Megállapodása felülvizsgálata 
tervezetét, melyet minden tagönkormányzat külön- külön határozatával jóváhagyott és a Társulás Elnöke a 
módosított hatályos Társulási Megállapodást kézjegyével látott el 2013. július 30.-án. Jóváhagyta a 
Taggyűlés az Elnökség által beterjesztett 2012. évi költségvetési módosítást, a Társulás Szervezeti és 
Működési Szabályzata módosítását, majd Mezőberény Város Önkormányzatának Társuláshoz való 
csatlakozási kérelméről döntött, miszerint felvette tagjai sorába 2013. augusztus 1. napjától, mivel minden 
tagönkormányzat támogatta a város kérését, melyet Képviselő-testületünk a 40/2013. (V. 10.) Ökt 
határozatába rögzített. Első olvasatban tárgyalta a Taggyűlés a DAREH Társulás által működtetendő 
üzemeltetési szervezet üzleti modelljét, ez a már emlegetett „Vegyes modell” előnybe részesítését hozta.  
Július 10. napján tartott Elnökségi ülésen a két ütemben megvalósítandó szilárd-hulladéklerakók 
projektmenedzsmenti feladatok ellátására kiírt közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítette, mert a 
projektenként rendelkezésre álló 25 – 25 millió Ft-tal szemben mindkét projektre 48 – 48 millió Ft ajánlat 
érkezett. A Taggyűlés ugyanezen a napon tárgyalta az üzemeltetési koncepció és a díjpolitikai elveket, 



melyet jóváhagyott. Döntött pályázat benyújtásáról, a KEOP-1.1.1/C/13 projektre, amely a szilárd-
hulladékgazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztésére, informatikai korszerűsítésére irányul. 
Július 31. napján ismét ülésezett az Elnökség, ahol a mindkét ütemre vonatkoztatva beterjesztette 
Taggyűlés elé a rekultivációra vonatkozó FIDIC Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában lefolytatott 
közbeszerzési eljárás eredményét, a pályázat elkészítőjének kiválasztására és a közbeszerzési tanácsadói feladatok 
ellátására irányuló eljárás lezárását, melyet a kijelölt Bíráló Bizottság közreműködésével végzett el. E napirend 
keretében felhatalmazást kapott az Elnök a megbízási szerződések aláírására, amely határidőben 
megtörtént. 
Szeptember 23-án az Elnökség megtárgyalta és Taggyűlés elé terjesztette, amely jóváhagyta a Társulás 2013. 
évi Közbeszerzési Tervét és értékelte a Társulás 2013. I. félévi költségvetési beszámolóban foglaltakat, melyben 
4.837.597.- E Ft módosított előirányzat mellett 2013. 06. 30.-án 93.254 E Ft teljesítést hagyott jóvá 
bevételi oldalon, míg 57.892.- E Ft-ot a kiadási oldalon. 
November 28-én a Taggyűlés fenti beterjesztett és jóváhagyott napirendeken túl tárgyalta és elfogadta a 
DAREH 2014. évi költségvetési koncepcióját  és meghatározta a Társulás tagjai által 2014. évre vonatkozó működési 
hozzájárulás mértékét, melynek összegét az előző évivel egyező mértékben, 60 Ft-ban határozta meg, melyet 
Képviselő-testületünk 2013. november 29. ülésén határozatával elfogadott. Minden évben, így 2013. évben 
a megadott határidőre megtörtént a  tagdíj megfizetése az önkormányzat költségvetése terhére. Döntést 
hozott a fent írt összes folyamatban lévő közbeszerzési eljárás lezárásáról, majd jóváhagyta a 
„Nagyprojektesítésről” szóló előterjesztésben foglaltakat, melynek értelmében felhatalmazást adott az 
Elnöknek arra, hogy az aláírt támogatási szerződés módosításával a támogatás összege 10.940.045.000.- Ft-
ról nettó 15.186.955.000.- Ft-ra változzon, melynek indoka, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény (Ht.) előírásaihoz igazodóan szükség van a hulladék gyűjtéséhez szükséges járművek beszerzésére ahhoz, 
hogy a házhoz menő közszolgáltatás biztosított legyen, kellenek a tömegméréshez szükséges eszközök, továbbá a 
vegyes gyűjtőedények beszerzése költségnövelő tényező, akárcsak a mechanikai előkészítő biológiai utókezelés kapacitás 
növeléséhez szükséges beszerzések. A Magyar Közlönyben megjelent a támogatási szerződés módosítását 
lehetővé tevő kormányzati döntés kihirdetése, melyhez igazodnia kell az Üzemeltetési Koncepciónak is, amely 
az un. „Vegyes modell”-en alapul, melynek a lényege az alábbi: a DAREH Társulásnak egy saját szolgáltatója 
van (ez lesz a Kunágotai székhelyű Békés- Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft), amely cég számlát bocsát 
ki és ügyfélszolgálatot tart fenn, és ahol igény van rá, saját maga is végez hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. A gyűjtés 
és szállítási tevékenységet a jelenlegi közszolgáltatók alvállalkozóként végezhetik a központi szolgáltatótól (Békés- 
Manifest) használatra kapott eszközökkel. A Társulás a meglévő közszolgáltatók közül annak kivásárlásával már 
működő Társaságként fog szerződést kötni mind az önkormányzatokkal, mind a lakossággal, további  feladata még a 
közszolgáltatási díjak beszedése is. 
December 10-én sajtóközleményt adott ki a DAREH, melyben hírül adja, hogy a szilárd-hulladék rekultiváció 
mindkét ütemének pályázatát a KÖZGÉP Építő-, és Fémszerkezetgyártó Zrt,  tagok: Bácska Mérnöki 
Szolgáltató Kft, WEST HUNGÁRIA BAU Kft, WESBERG Építőipari és Kereskedelmi Kft. nyerte 
és így végi a kivitelezési munkálatokat. A kivitelezési szerződés  nettó összege 4.001.465.410.- Ft, 
melyből tartalék: 129.210.380.- Ft. Jelenleg a teljes körű kivitelezés FIDIC piros könyv szerinti 
megvalósítása érdekében a tervek aktualizálása és a még szükséges engedélyek beszerzése zajlik. A Társulás 
összesen 76 db hulladéklerakó rekultivációját valósítja meg, melyből 37 db a II. ütembe (benne Csanytelek 
településsel), 39 db az I. ütembe került, mellyel a régióban a rekultiváció 40 %-át, országos szinten az 5 %-
át fedi le. Az uniós támogatás mellé rendelt állami forrás a Társulás számára 100 %-os, vissza nem 
térítendő támogatást jelent, melynek bruttó összköltsége: 5.234.022.397.- Ft, a megvalósítás 
időszaka: 2012. október 19. – 2015. május 19. 
 

A  DARK  2013. évi tevékenységéről 
 

A Társulás idei évben tartott 5 ülésén a vonatkozó jogszabályban előírt időben megalkotta 2013. évi 
költségvetését, beszámolót fogadott el az I. félévi költségvetésére vonatkozóan, jóváhagyta a 2012. évi 
költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, majd a 2013. évi költségvetés a ¾ éves végrehajtásáról 
szóló beszámolót, felülvizsgálta a Társulás Társulási Megállapodását. A Társulás a szúnyoggyérítésre, 
környezetvédelmi program megvalósítására pályázatot nem nyújtott be. A település állandó lakosai számához igazodó 
tagdíjat (1 Ft/fő) az önkormányzat az idei évben is határidőben befizette.   
 

 
 



 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Javaslom tárgyi beszámoló megvitatását és a csatolt határozati javaslat változtatás nélküli elfogadását. 
 
 
 
C s a n y t e l e k, 2013. december 12. 
      Tisztelettel: 
 
 
         Forgó Henrik polgármester 
 
 
…./2013. (XII. 20.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Beszámoló a Csanytelek Község Önkormányzata érdekeltségi körébe tartozó Önkormányzati Társulások 2013. 

évi tevékenységéről 
 

Határozati   j a v a s l a t 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a település Polgármestere által 
benyújtott tárgyi előterjesztésben foglaltakat, melyet változtatás nélkül jóváhagyott. 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csongrád és Csanytelek Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnöke 
(Csongrád) 

- DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Orosháza) 
- DARK Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Sándorfalva) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője  
-  Irattár 

 


