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Tárgy: A DAREH Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntések meghozatala 

 

I. 

 

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 

Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetésének I. számú módosítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 

Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetés-módosításának tervezete az alábbi: 

 

2019. évi költségvetés I. módosítása 

 

Kiadások 

Működési költségvetés 

 

                                                                         adatok ezer forintban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási költségvetés 

 

                                                                         adatok ezer forintban 

 

Kiemelt felhalmozási 

előirányzat megnevezése 

2019. évi 

eredeti 

előirányzat 

Változás 

2019. évi 

módosított 

előirányzat 

Beruházások 2 812 792 12 700 2 825 492 

Felújítások 0 0 0 

Kiemelt működési előirányzat 

megnevezése 

2019. évi 

eredeti 

előirányzat 

Változás 

2019. évi 

módosított 

előirányzat 

Személyi juttatások 0   0 

Munkáltatót terhelő adók és 

járulékok 
0   0 

Dologi kiadások 367 077 -1 263 365 814 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0   0 

Műk. célú támogatás áht. belülre 2 000 1 263 3 263 

Műk. célú támogatás áht. kivülre 0   0 

Működési célú általános tartalék 16 703   16 703 

Működési céltartalék 9 040   9 040 

Összesen: 394 820 0 394 820 



Felhalmozási célú támogatások 

áht-n belülre 
0 0 0 

Felhalmozási célú támogatások 

áht-n kívülre 
0 0 0 

Fejlesztési céltartalék 168 944 -12 700 156 244 

Összesen: 2 981 736 0 2 981 736 

 

KIADÁSI FŐÖSSZEG:                                3 376 556 ezer Ft 

 

A Társulás 9/2019. (III.06.) TGy. határozatával módosította a Szervezeti és Működési 

Szabályzatot a tekintetben, hogy az új tag az adott évi működési hozzájárulást a belépés 

miatt szükséges Társulási Megállapodás hatályba lépésének napjától számítva, 

időarányosan köteles megfizetni. A határozat 1. mellékletének 5. pontja alapján a fenti 

előírást már a 2018. évben belépett tagok esetében is alkalmazni kell. A keletkezett 

túlfizetések pénzügyi rendezése működési célú támogatás államháztartáson belülre rovaton 

történik. Fentiek miatt 1.263 ezer Ft átcsoportosítása szükséges a dologi kiadás 

előirányzatról az egyéb működési célú kiadás kiemelt előirányzatra. 

A módosításon átvezetésre került a 19/2019. (VI.12.) Tgy. határozat, amely  a beruházási 

kiadások előirányzaton 12.700 ezer Ft forrást biztosított a mezőhegyesi hulladék-átrakó 

állomás megvásárlásához, a fejlesztési céltartalék terhére. 

 

Bevételek 

Működési költségvetés 
                                                                       adatok ezer forintban 

 

Bevétel 

2019. évi 

eredeti 

előirányzat 

Változás 

2019. évi 

módosított 

előirányzat 

Működési célú támogatás áht. 

belülről 
147 617 0 147 617 

Közhatalmi bevétel 0 0 0 

Működési bevétel 1 096 561 0 1 096 561 

Működési célú átvett pénzeszköz 0 0 0 

Maradvány műk. célú 

igénybevétele 
0 0 0 

Összesen: 1 244 178 0 1 244 178 

 

Felhalmozási költségvetés                                                                                      
                                                                         adatok ezer forintban 

 

Bevétel 

2019. évi 

eredeti 

előirányzat 

Változás 

2019. évi 

módosított 

előirányzat 

Felhalmozási célú támogatás áht. 

belülről 
184 533 0 184 533 

Felhalmozási bevétel 0 0 0 

Felhalmozási célú átvett 

pénzeszköz 
0 0 0 

Maradvány felhalmozási célú 

igénybevétele (finanszírozási 
1 947 845 0 1 947 845 



bevétel) 

Összesen: 2 132 378 0 2 132 378 

 

BEVÉTELI FŐÖSSZEG:      3.376 556 ezer Ft 

 

A Társulás bevételi előirányzatainak összetétele, a bevételi főösszeg nem változott. 

 

 

Fentiek alapján kérjük a Tisztelet Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat 

elfogadására.  

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy javasolja a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását 

Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlésének a Társulás 2019. évi költségvetése I. 

módosításának az alábbiak szerinti elfogadását: 

 

1.  Az Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III.06.) TGy. határozat (a 

továbbiakban: Költségvetési határozat) 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„A Taggyűlés a 2019. évi költségvetésben a kiadási előirányzatokat (1. mellékletben 

részletezve) a működési költségvetés tekintetében 369.077 ezer forintban állapítja meg, 

ezen belül: 

           0 ezer Ft Személyi juttatások 

           0 ezer Ft  Munkaadókat terhelő adók és járulékok 

365.814 ezer Ft  Dologi kiadások 

           0 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai 

    3.263 ezer Ft  Működési célú támogatás áht. belüli 

           0 ezer Ft Működési célú támogatás áht. Kívüli” 

 

2. A Költségvetési határozat 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„A Társulás 2019. évre 2.825.492 ezer forint beruházási kiadást tervez.” 

 

3. A Költségvetési határozat 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

A Társulás 2019. évre 25.743 ezer forint általános és 156.244 ezer Ft céltartalékot tervez. 

4. A Költségvetési határozat 1-3. melléklete helyébe e határozat 1-3. melléklete lép. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értesítésre azonnal 

 

 

 

II. 

 

A KEHOP-3.2.1-15-2017-00010 kódjelű pályázatból beszerzett hulladékgyűjtő 

edények kiosztásának terve 

 

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 

Önkormányzati Társulás KEHOP-3.2.1-15-2017-00010 kódjelű pályázatból az alábbi 

edényzeteket szerezte be: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Társulásnak a pályázatból beszerzett 16.000 db 240 l-es zöldhulladék hulladékgyűjtő 

edény kiosztásáról szükséges döntenie, figyelemmel arra, hogy a mennyiségek végesek a 75 

Békés megyei település tekintetében. Az edényzetek kiosztásánál két határozati javaslatot 

fogalmaztunk meg, az alábbi szempontok figyelembe vételével:  

 

1. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) alapelvként 

rögzíti az újrahasználatra előkészítés – megelőzés - elvét. A megelőzés a hulladékká válását 

megelőzően hozott olyan intézkedés, amely csökkenti a hulladék mennyiségét. A Ht. 

„hulladékhierarchiát” állít fel, mely szerint a hulladék kezelése során elsődlegesen a 

legjobb környezeti megoldást kell alkalmazni.  

 

Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv (OHKT) szerint a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerelemek fejlesztési célkitűzései között 

szerepel a házi komposztálás fejlesztése házi komposztáló edények, eszközök beszerzésével 

és az ahhoz kapcsolódó helyi komposztálási program végrehajtásával.  

 

A Ht. alapján az ingatlanhasználó az ingatlanján keletkezett zöldhulladék komposztálásáról 

elsősorban saját maga gondoskodik. A DAREH Önkormányzati Társulás - a 

közszolgáltatón keresztül - a pályázati indikátorokkal összhangban, ingyenesen biztosít 

komposztáló edényeket, melyből május hónapban a települési önkormányzatok hathatós 

közreműködésével, több mint 3000 db kiosztására került sor. A megyei szintű fenntartható, 

költséghatékony, nullszaldós közszolgáltatási rendszer fenntartásához elengedhetetlenül 

szükséges a zöldhulladék helyben történő komposztálásának erősítése, ezért a DAREH 

Önkormányzati Társulás által beszerzett komposztáló edények továbbra is igényelhetőek a 

közszolgáltatótól.   

 

A településekről beérkező elkülönítetten gyűjtött zöldhulladék mennyiségekből látható, 

hogy a békés megyei településeken élő ingatlanhasználók helyben történő komposztálással, 

egyéb „háztáji” felhasználással hasznosítják az ingatlannál keletkező zöldhulladékot.  

1. Tétel
60 literes (kerekes) műanyag hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-1 

szabvány szerint 
2200 db

2. Tétel
80 literes (kerekes) műanyag hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-1 

szabvány szerint
4700 db

3. Tétel
120 literes (kerekes) műanyag hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-1 

szabvány szerint
23000 db

4. Tétel
240 literes (kerekes) műanyag hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-1 

szabvány szerint
4000 db

5. Tétel
240 literes (kerekes) műanyag hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-1 

szabvány szerint (elkülönített gyűjtéshez kuka)
16000 db

6. Tétel
1100 literes (kerekes) műanyag hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-2 

szabvány szerint
500 db

7. Tétel 5 m3-es nyitott konténer DIN 30720 szabvány szerint 4 db

8. Tétel 27 m3-es multiliftes zárt konténer SP42G jelű présfejhez (Edényzet 1) 3 db

9. Tétel 27 m3-es multiliftes zárt konténer SP18G jelű présfejhez (Edényzet 2) 4 db

10. Tétel 27 m3-es multiliftes zárt konténer SP18 jelű présfejhez (Edényzet 3) 3 db

Tételszám Tételek megnevezése 

Összes 

mennyiség 

(db)



E jó gyakorlat megtartása továbbra is cél, melyben köszönet illeti a települési 

önkormányzatokat az aktív közreműködésért.  

Egyes településekről nem lebomló zsákban, vagy kötegelve érkezik be a zöldhulladék a 

komposztálás érdekében. A komposztálás előkészítése során jelentős munkaerőigényt, és 

időt igényel a begyűjtött zöldhulladék előzetes zsáktalanítása, zsák-szennyeződés 

eltávolítása.  

 

Békés megye települései közül pl.: Békés, Békéscsaba, Gyomaendrőd, Mezőberény, 

Orosháza településekről érkezik nagy mennyiségben zsákos zöldhulladék. Ennek 

csökkentése érdekében indokolt, hogy elsődlegesen azokon a településeken kerüljenek 

kiosztásra a zöld kukák, ahol a Válogatóműbe beérkező adatok alapján a zsákban beérkezett 

zöldhulladék nagy mennyiségben jellemző.  

 

2. A zöldhulladék begyűjtésére alkalmas edényzet kiosztására csak néhány önkormányzat 

számára volt korábban lehetőség egyéb forrásokból. A 75 Békés megyei települést 

tartalmazó melléklet foglalja össze, hogy lakosságszám- arányosan mely településre, hány 

darab edényzet jut. Az edényzetek kiszállításra kerülnek az érintett önkormányzatok által 

megjelölt helyszínre.  

  

A Taggyűlés döntését követően ütemezetten kezdődhet meg az edényzetek kiosztása a 

családi házzal rendelkező, természetes személy ingatlanhasználók részére. Az edényzetek 

egy központi igénylőfelületen, lennének igényelhetőek a településekre eső készlet erejéig, 

beérkezési sorrendben. Az igénylést a közszolgáltatási nyilvántartásban szereplő, családi 

házzal rendelkező, természetes személy ingatlanhasználók – név, lakcím, felhasználási 

hely, nyilvántartási azonosító megadásával – nyújthatják be. Az önkormányzatok 

segítségére itt is számítunk, tekintettel arra, hogy nem minden háztartásban érhető el a 

webes alkalmazás.   

 

Fentiek alapján kérjük a Tisztelet Képviselő-testületet az alábbi alternatív határozati 

javaslatok közül a döntéshozatalra. 

 

„A” HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 

Önkormányzati Társulás Taggyűlése a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 

a Délkelet-Alföld térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási 

és előkezelő rendszerre” elnevezésű, KEHOP-3.2.1-15-2017-00010 azonosító számú 

pályázatból beszerzett 16.000 db 240 literes zöldhulladék gyűjtőedényt Békés, Békéscsaba, 

Mezőberény, Gyomaendrőd, Orosháza településeken ossza szét a természetes személy 

ingatlanhasználók számára a zsákban beérkezett zöldhulladék mennyiségének csökkentése 

érdekében.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értesítésre azonnal 

 

 

„B” HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 



Önkormányzati Társulás Taggyűlése a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 

a Délkelet-Alföld térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási 

és előkezelő rendszerre” elnevezésű, KEHOP-3.2.1-15-2017-00010 azonosító számú 

pályázatból beszerzett 16.000 db zöldhulladék gyűjtőedényt lakosságszám arányosan ossza 

ki a határozat melléklete szerint darabszámban a Békés megyei természetes személy 

ingatlanhasználók számára.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értesítésre azonnal 

 

III. 

 

Felhatalmazás a DAREH Önkormányzati Társulás és a DAREH Bázis Zrt. között 

létrejött Vagyonhasznosítási szerződés módosítására 

 

A DAREH Önkormányzati Társulás, mint Használatba adó és a DAREH Bázis Zrt. mint 

Hasznosító 2016. március 24. napján Vagyonhasznosítási szerződést kötöttek, melyet több 

alkalommal módosítottak.   

 

1. A Vagyonhasznosítási szerződés I. számú mellékletében kerültek felsorolásra azon 

ingatlanok, amelyeket a DAREH Önkormányzati Társulás vagyonhasznosítás céljára 

átadott a DAREH Bázis Zrt. részére. 

A DAREH Önkormányzati Társulás a 19/2019. (VI.12.) Tgy. határozat alapján 

megvásárolta a Mezőhegyes belterület 23/7 hrsz-ú, kivett ipartelep megnevezésű, 4978 m2 

területű ingatlant, amelyre a Társulás 1/1 arányú tulajdonjoga a Békés Megyei 

Kormányhivatal Mezőkovácsházi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 34928/2/2019.07.26. 

számú határozatával bejegyzésre került. Ezen egyszerűsített határozat az előterjesztés 

mellékletét képezi. 

Tekintettel arra, hogy az ingatlan közszolgáltatási feladatok ellátásának célját szolgálja, 

indokolt annak vagyonhasznosításra történő átadása a DAREH Bázis Zrt. részére.  

Javaslattal élnek a Vagyonhasznosítási szerződés I. számú mellékletének kiegészítésére a 

fenti ingatlannal.  

 

2. A Vagyonhasznosítási szerződés II. számú melléklete sorolja fel a DAREH 

Önkormányzati Társulás által a DAREH Bázis Zrt. részére átadott, a közszolgáltatási 

feladatok ellátásának célját szolgáló ingóságokat.  

A DAREH Önkormányzati Társulás és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda 

Nonprofit Kft. által közösen elnyert KEHOP-3.2.1-15-2017-00010 azonosító számú 

„Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld térségében, különös 

tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű 

projekt részeként az alábbi 16 db jármű kerül beszerzésre: 

 

Sorszám Gyártmány/Típus Fajta / Alkategória Alvázszám 

1 

Mercedes-benz Arocs/1833 

L4*2 

Tehergépkocsi (12000 kg 

össztömeg felett) WDB96400310376320 

2 

Mercedes-benz Arocs/1833 

L4*2 

Tehergépkocsi (12000 kg 

össztömeg felett) WDB96400310376321 

3 

Mercedes-benz Arocs/2533 

L6*2 

Tehergépkocsi (12000 kg 

össztömeg felett) WDB96402010376946 

4 

Mercedes-benz Arocs/2533 

L6*2 

Tehergépkocsi (12000 kg 

össztömeg felett) WDB96402010376947 



5 

Mercedes-benz Arocs/2533 

L6*2 

Tehergépkocsi (12000 kg 

össztömeg felett) WDB96402010375924 

6 

Mercedes-benz Arocs/2533 

L6*2 

Tehergépkocsi (12000 kg 

össztömeg felett) WDB96402010374255 

7 

Mercedes-benz Arocs/2533 

L6*2 

Tehergépkocsi (12000 kg 

össztömeg felett) WDB96402010375921 

8 

Mercedes-benz Arocs/2533 

L6*2 

Tehergépkocsi (12000 kg 

össztömeg felett) WDB96402010375922 

9 

Mercedes-benz Arocs/2533 

L6*2 

Tehergépkocsi (12000 kg 

össztömeg felett) WDB96402010375923 

10 

Mercedes-benz Arocs/2533 

L6*2 

Tehergépkocsi (12000 kg 

össztömeg felett) WDB96402010373932 

11 

Mercedes-benz Arocs/2533 

L6*2 

Tehergépkocsi (12000 kg 

össztömeg felett) WDB96402010373933 

12 

Mercedes-benz Arocs/2533 

L6*2 

Tehergépkocsi (12000 kg 

össztömeg felett) WDB96402010370723 

13 

Mercedes-benz Arocs/2533 

L6*2 

Tehergépkocsi (12000 kg 

össztömeg felett) WDB96402010372298 

14 

Mercedes-benz Arocs/2533 

L6*2 

Tehergépkocsi (12000 kg 

össztömeg felett) WDB96402010372297 

15 

Mercedes-benz Arocs/2533 

L6*2 

Tehergépkocsi (12000 kg 

össztömeg felett) WDB96402010372296 

16 

Mercedes-benz Arocs/2533 

L6*2 

Tehergépkocsi (12000 kg 

össztömeg felett) WDB96402010370722 

  

 

A járművek tervezett műszaki átadása a 2019. év 35-37. hetén történik.  

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás zavartalan és folyamatos ellátása miatt szükséges a 

gépjárművek üzemeltetésre átadása a DAREH Bázis Nonprofit Zrt. mint közszolgáltató 

részére a teljes projekt lezárása előtt. 

A gépjárműveknek a DAREH Bázis Zrt., mint közszolgáltató részére történő átadásához az 

Irányító Hatóság előzetes jóváhagyása szükséges.  

Az Irányító Hatóság 2019. július 31. napján kelt levelében a járművek tekintetében 

DAREH Bázis Zrt., mint közszolgáltató használatba vételéhez hozzájárult, mely 

hozzájárulás a jelen előterjesztés mellékletét képezi. 

A járművek műszaki átadás-átvételét követően van lehetőség a Társulás és a DAREH Bázis 

Zrt. között fennálló Vagyonhasznosítási szerződés II. számú mellékletének kiegészítésére a 

gépjárművekkel. 

Annak érdekében, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás zavartalansága és 

folyamatos ellátása ne sérüljön, és a gépjárművek a DAREH Bázis Zrt. részére minél 

hamarabb átadásra kerülhessenek, javaslat, a Vagyonhasznosítási szerződés II. számú 

mellékletének kiegészítésére a járművekkel.  

 

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat 

elfogadására.  

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a Délkelet - Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 

Önkormányzati Társulás Taggyűlése hatalmazza fel a Társulás Elnökét, hogy 



- a Mezőhegyes belterület 23/7 hrsz-ú, kivett ipartelep megnevezésű, 4978 m2 

területű ingatlant a Társulás nevében vagyonhasznosításra átadja a DAREH Bázis 

Zrt. részére, és ennek megfelelően a DAREH Önkormányzati Társulás, mint 

Használatba adó és a DAREH Bázis Zrt. mint Hasznosító között 2016. március 24. 

napján létrejött és többször módosított Vagyonhasznosítási szerződés I. számú 

mellékletét módosítsa. 

-  a KEHOP-3.2.1-15-2017-00010 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási 

rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld térségében, különös tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt részeként 

beszerzett 16 db járművet, azok műszaki átadás-átvételét követően, a Társulás 

nevében DAREH Bázis Zrt., mint közszolgáltató részére átadja, és ennek 

megfelelően a DAREH Önkormányzati Társulás mint Használatba adó és a DAREH 

Bázis Zrt. mint Hasznosító között 2016. március 24. napján létrejött és többször 

módosított Vagyonhasznosítási szerződés II. számú mellékletét módosítsa. 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értesítésre azonnal 

 

 

 

Medgyesegyháza, 2019. augusztus 22. 

 

        dr. Nagy Béla György s.k. 

                           polgármester 

 

 

Ellenjegyezte: dr. Kormányos László s.k. 

   jegyző 

 


