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Tisztelt Képviselő-testület! 

I.  Tájékoztató a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 
rendszerfejlesztésére irányuló pályázatának aktuális állásáról 

 
A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-
0002 azonosító számú „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” 
projekt kapcsán 2013. február 04-én aláírásra került a támogatási szerződés. A projekt 
keretén belül a Dubnik-völgyi lerakó bővítése, hulladékudvarok, mechanikai előkezelő, 
utóválogató, komposztáló, 2 átrakóállomás fog megvalósulni, házi komposztáló edény kerül 
kiosztásra és házhoz menő szelektív gyűjtési rendszer kerül kialakításra.  
A projekt eredményeként létrejövő egységes hulladékgazdálkodási rendszer kedvezményezettje 
az önálló jogi személyiségű Társulás, továbbá a projekt eredményeként keletkező valamennyi 
létesítmény, eszköz, berendezés a Társulás tulajdonába kerül.  
 
A projekt összértéke 10 326 236 748,-Ft. Az elmúlt időszakban a projekt költséghaszon 
elemzésének (CBA) átszámítása megtörtént, így a támogatás intenzitása 72,53%-ról 93,179%-
ra emelkedik (1549/2013. (VIII. 15.) Korm. határozattal jóváhagyva).  Ezzel kapcsolatban 
szükséges a támogatási szerződés módosítása, melynek előkészítését a Közreműködő Szervezet 
megkezdte. A fennmaradó összeg biztosítása a központi költségvetésből történik. (1650/2012. 
XII.19. számú kormányhatározat alapján) 
 
A kivitelezői és mérnök tender kiírása megtörtént. A pályázatok kapcsán a hirdetmények 
megjelenésének időpontjai, valamint az ajánlatok benyújtásának határidői az alábbiak: 
 

1. Mérnök/műszaki ellenőr:  
 

Megjelenés időpontja: 2013. augusztus 21. 
Ajánlatok benyújtásának határideje: 2013. október 04. 
 
2. Építés: 
 
Megjelenés időpontja: 2013. június 24. 
Ajánlatok benyújtásának határideje: 2013. szeptember 16. 

 
A rendszer megvalósításához szükséges létesítmények építési engedélyei sorozatosan járnak 
le, ezek hosszabbítására vonatkozó adminisztrációs feladatokat, kérelmeket a munkaszervezet 
intézi. 
A projekt jelenlegi állása szerint az alábbi kiemelt kérdésekről szükséges a Társulásnak és 
tagönkormányzatoknak rövidesen döntést hoznia: 
 
 

- üzemeltetési koncepció elfogadása, 
- a közszolgáltatás összes önkormányzat általi egységes vagy önkormányzatonkénti 

kiírása, 
- Társulási Megállapodás felülvizsgálata, módosítása   
- Döntés Társulási Társaság megalapításáról  
- Továbbá az első kifizetési kérelem benyújtásához szükséges hiánypótlások 
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II.  Üzemeltetési koncepció elfogadása 

A korábban elfogadott projekttartalmat és üzemeltetési koncepciót az új hulladékgazdálkodási 
törvény tekintetében felül kellett vizsgálni, mellyel kapcsolatban számos egyeztetés 
lebonyolítására volt szükség Közreműködő Szervezettel, Irányító Hatósággal, szakmai 
szervekkel. 
 
Az új törvény célja, hogy a hulladékból hasznos termékeket állítsunk elő, ezzel segítve a 
gazdaságot és kímélve a környezetet. A törvény 2013-tól bevezette a hulladéklerakási 
járulékot. A járulék mértéke 2013-tól évente növekszik majd 2016-ig. A háztartási hulladék 
elkülönített gyűjtéséről szóló rendelkezések 2015-ben lépnek életbe. A törvény elsődleges 
célja a hulladékképződés megelőzése, ha pedig ez nem valósítható meg, minél több hulladék 
esetében lehetővé kell tenni az újbóli használatot, illetve az újrafeldolgozást annak érdekében, 
hogy a lerakókba minél kevesebb szemét kerüljön. 
 
A fenti egyeztetések során megállapítást nyert, hogy a projekt műszaki tartalma, a tervezett 
létesítmények megvalósítása az új hulladékgazdálkodási törvényben foglaltaknak megfelel. 
 
Az új törvényben foglalt rendelkezések tükrében a rendszerfejlesztését célzó projekt 
megvalósítása, és üzemeltetése kiemelten fontos és változatlanul a társulási tagok közös 
érdeke.  

Továbbá ismert, hogy a tagönkormányzatok többségének az év végén lejárnak az átmeneti 
időre meghosszabbított, vagy megkötött közszolgáltatási szerződéseik, így ismét felmerül a 
közszolgáltatás összes önkormányzat általi egységes vagy önkormányzatonkénti kiírása. 
 
A projekt keretén belül a Dubnik – völgyi lerakó bővítése, hulladékudvarok, mechanikai 
előkezelő, utóválogató, komposztáló, 2 átrakóállomás fog megvalósulni, házi komposztáló 
edény kerül kiosztásra és házhoz menő szelektív gyűjtési rendszer kerül kialakításra. Az 
egységes hulladékgazdálkodási rendszer a KEOP-1.1.1. projekt eredményeként jön létre, 
melynek kedvezményezettje az önálló jogi személyiségű Társulás, továbbá a projekt 
eredményeként keletkező valamennyi létesítmény, eszköz, berendezés a Társulás 
tulajdonába kerül. 
 
A még korábbi hulladékos szabályozás alapján elfogadott üzemeltetési koncepció és 
díjpolitika alapján az optimális rendszer működtetése érdekében két alternatív üzemeltetési 
koncepció jöhet szóba a Társulás részére.  
 
A lehetséges üzemeltetési koncepciót azonban arra tekintettel kell kezelni, hogy a jelenlegi 
szabályozás, éppen a közszolgáltatási szerződések és így az üzemeltetési koncepció 
tekintetében vegyes szabályozás, mivel a hatályos, a hulladékkezelési közszolgáltató 
kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet 
még a korábbi Hgt-hez igazodik. Az új hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 
rendelkezései az új üzemeltetési rend elvi kereteit meghatározták, de a vonatkozó végrehajtási 
szabályok esetleges változása az üzemeltetési koncepciók tekintetében is változást generálhat, 
amelynek átvezetése szükséges. 
 
 
 

1. változat:  
 

A létrejövő hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetése úgy oldható meg hatékonyan, ha a 
rendszer létesítményeinek tulajdonosa egyben a hulladékgazdálkodási feladatok ellátásának 
kötelezettje is. Ennek érdekében a tagönkormányzatoknak a szilárd hulladékgazdálkodási 
közfeladatainak ellátási kötelezettségét át kellene ruházniuk a Társulásra. 
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Ezt követően a Társulás, mint a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának kötelezettje e 
feladatát a 100%-ban társulási tulajdonban álló közszolgáltató cég útján látja el oly módon, 
hogy a tulajdonában lévő létesítményeket, eszközöket bérbe, vagy használatba adja a 
közszolgáltatónak. 
Fentiek alapján a közszolgáltatási feladatok szervezését a társult önkormányzatoknak át kell 
adniuk a Társulás részére. Ehhez valamennyi önkormányzatnak egyedileg kell döntést 
hoznia a hulladékgazdálkodási közfeladat szervezési tevékenység hatáskörének átadásáról.  
A Társulás a hatáskör átruházást követően már jogosult lesz a közszolgáltatás ellátási 
feladatok elvégzésére és ezen belül a KEOP projektben megvalósuló eszközök, továbbá a 
részére vagyonkezelésbe adott települési önkormányzati hulladékkezelő létesítmények 
üzemeltetésére. Valamint ezen feladatok ellátására létrehozni és a Kbt. szabályainak 
megfelelően kijelölni egy saját 100% tulajdonú céget.  
 
Álláspontunk szerint ez a változat az alábbi indokok miatt nagyon nehezen kivitelezhető: 
- a társulás minden tagjának, egységesen kell nagyon rövid időn belül meghozni azt a 

határozatot, hogy a közszolgáltatási feladatok szervezését átadja a Társulás részére 
- a saját közszolgáltatóval rendelkező településeknek nem érdeke a közszolgáltatási 

feladatok átadása 
- vannak települések, ahol már kiírásra kerültek a közszolgáltatási feladatok szervezésére 

irányuló felhívások 
 
 

2. változat: 
 

A tagönkormányzatok joga és feladata, hogy a KEOP létesítményekbe szállítasson. Ez 
egyúttal kötelezettség is a Társulási Megállapodás alapján, melyet sok önkormányzat a 
tavalyi kiírásban is szerepeltetett. 
Az összes önkormányzat egyben, vagy akár külön is kiírhatja a teljes közszolgáltatást úgy, 
hogy a közszolgáltató, aki a begyűjtés-szállítást végzi, köteles a KEOP létesítményekbe 
szállítani és az eszközöket igénybe venni. 
A Társulás a KEOP keretében létrejövő, beszerzett vagyon hasznosítására létrehoz egy saját 
100% tulajdonú céget. A saját céget a Kbt. értelmében a Társulás kijelölés útján bízza meg a 
vagyon hasznosításával.  A hasznosítás joga tágabb, mint az üzemeltetés, magában foglalja a 
vagyon birtoklásának, használatának, hasznok szedése jogának bármely - a tulajdonjog 
átruházását nem eredményező - jogcímen történő átengedését, ide nem értve a 
vagyonkezelésbe adást, valamint a haszonélvezeti jog alapítását. Ezzel válik lehetővé, hogy az 
elkészült létesítményekről (így például az átrakó, szelektív eszközök esetében, melyeket csak 
közszolgáltató üzemeltethet) a társulás cége eldöntheti, hogy nem maga üzemelteti, hanem azt 
más módon hasznosítja, pl. bérbe adja. A lerakót és a válogatót a Társulás a saját cége 
üzemelteti, akivel a közszolgáltató a Ht. 42. § 2. bekezdése alapján ezekre a tevékenységekre 
szerződést köt. Tehát a Társulás cége a törvény alapján ezen tevékenységet elláthatja 
hulladékgazdálkodási engedély birtokában. A tagönkormányzatok egyes begyűjtést-szállítást 
végző közszolgáltatói a kezelési feladat elvégzésére a Társulás cégét bevonják a 
közszolgáltatás ellátásába.  
Fentiek alapján tehát itt nem a teljes rendszer koordinálását  végzi az újonnan alapított, a 
Társulást, mint tulajdonost magába foglaló gazdasági társaság, hanem a létrejövő vagyon 
üzemeltetését (hulladékkezelési tevékenyég), a közszolgáltatóval kötött szerződés szerint. 
 
Álláspontunk szerint a 2. változat támogatandó, melyről természetesen minden 
tagönkormányzatnak belső szabályzataiknak megfelelő - képviselőtestületi, közgyűlési vagy 
egyéb határozat hozatala szükséges.  
A Társulási Tanács 2013. szeptember 12-i ülésén tárgyalta ezt a napirendet és elviekben 
egyhangúlag egyetértett a 2. változatban bemutatott üzemeltetési koncepcióval , továbbá 
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felkérte a tagönkormányzatokat, hogy a testületi ülésükön a koncepció elfogadásáról 
döntsenek. 
 
 

III.  Társulási Megállapodás felülvizsgálata, módosítása 

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodása 
2004.-ben került aláírásra (1. sz. melléklet), azóta két alkalommal vált szükségessé (a 
pályázati projektek miatt) a megállapodás módosítása (2009-ben és 2010-ben). Mindkét 
módosítást a Társulási Tanács és tagok többsége elfogadta és aláírta, viszont egyik 
alakalommal sem lépett hatályba (mivel volt pár település, aki nem írta alá). 
2012. október 11-i tanácsülésen a KEOP -7.1.1.1 „Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási 
Program” rendszerfejlesztést célzó pályázat megvalósítására vonatkozó Támogatási 
Szerződés megkötésének kapcsán a tagok tájékoztatást kaptak arról, hogy a konstrukció 
elvárásainak megfelelően ismételten szükséges a Társulási Megállapodás módosítása, 
elfogadása. 
 
A projektekben megbízott jogi és közbeszerzési szakértők a törvényi változás tekintetében 
felülvizsgálták a hatályos megállapodást, illetve a rendszerfejlesztéses pályázat Közreműködő 
Szervezetével és a Kormányhivatallal is több körben egyeztettünk. 

 
Szakértőink a Mötv. és a Közreműködő Szervezet által kért módosításokat a legutolsó (2010-
es) Társulási Megállapodáson (mely már mindkét projektet, a korábbi Hgt-nek megfelelő 
egységes üzemeltetés elvét és díjpolitikát tartalmazta) átvezette. 
 
A rendszerfejlesztéses nyertes pályázat kapcsán, a támogatási szerződés aláírásra került, a 
projekt megvalósítása megkezdődött (mérnök, építés tender kiírásra került), melyben szintén 
elvárás (kifizetési kérelem feltétele) rövid határidőn belül a Társulási Megállapodás 
módosítása. 
 
 
Fentiek alapján a közreműködő szervezet elkészítette a Társulási Megállapodás módosítását 
úgy, hogy az már az előző pontban vázolt üzemeltetési koncepciót tartalmazza 
általánosságban. A végrehajtási rendeletek megjelenésekor elképzelhető, hogy pontosításra, 
korrekcióra lesz szükség, viszont a projekt megvalósítása miatt a megállapodás 
módosításával tovább nem várhatunk. A jelenleg hatályos 2004-es megállapodásban eszközölt 
módosításokat külön feltüntetve az 2. sz. melléklet tartalmazza, a 3. számú mellékletben pedig 
már a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás olvasható. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a csatolt előterjesztést megvitatni szíveskedjenek! 

Csabdi, 2013. október 21. 

Dr. Tankó Károly 
polgármester 

  
 
 
 
 
 
 



 6 

Határozati Javaslat 
 

 
Csabdi Községi Önkormányzat 

Képviselő- testületének 
.../2013. (XI.19.) számú határozata 

 
1. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen előterjesztés szerint a „Települési 
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” című pályázat kapcsán adott 
tájékoztatót elfogadja. 

 
2. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Duna-Vértes Köze 
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa által 2013. szeptember 12-án 
tárgyalt üzemeltetési koncepció 2. változatát, mely szerint a Társulás egy saját 100% 
tulajdonú céget hozzon létre a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0002 számú pályázat során 
létrehozott és beszerzett vagyon hasznosítására. 
 
3. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja jelen előterjesztés 
mellékleteként szereplő Társulási Megállapodás módosítását és a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt társulási megállapodást, és felhatalmazza Dr. Tankó Károly polgármestert 
a megállapodás aláírására. 
 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 

  


