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Kérdés:
A DAREH működéséről, tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, és a társulási cél
megvalósulásáról szeretne hallani a következő testületi ülésen. Régebben tudomása szerint
évente be kellett számolni a társulások tevékenységéről, és mostanában ez nem történik meg.
Válasz:
Tisztelt Képviselő Asszony!
A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulás 2006. márciusában alakult meg Orosháza gesztorságával, jelenleg 93
tagja van. A DAREH Önkormányzati Társulás minden törvényi előírásnak és vonatkozó
jogszabálynak megfelelően működő, 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: 15583381-8411-382-04
Alaptev. szakágazat: 841105
TEÁOR: 8411
Törzstőke számla: 11733041-15583381-10500006
Működési számla: 11733041-15583381-00000000
Törzstőke állomány: 6.607.735,- Ft
A törzstőkét (alapítói vagyon) a tagok által fizetendő pénzbeli (vagyoni) hozzájárulás képezi.
Az alapítói vagyon összege 50,- Ft/fő, mely az érintett tagtelepülések lélekszáma alapján
kerül megállapításra.
A Társulás éves költségvetésének alapja a működési hozzájárulás, melynek összege 2012.
évben 50,- Ft/fő. A működési hozzájárulást a Taggyűlés határozza meg a tárgyévet megelőző
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 begyűjtésére, elhelyezésére és ártalmatlanítására
szolgáló létesítmények létrehozására és üzemeltetésére kötöttek szerződést, melynek

megvalósulásában kiemelten érdekeltek. A feladat megvalósítása során a Tagok
hulladékátrakó állomások, hulladékkezelő művek, hulladékválogató létesítmények,
hulladékgyűjtő udvarok kialakítását, valamint elhagyott, korszerűtlen hulladéklerakó telepek
rekultivációját vállalják.
E rendszer kialakítása érdekében a társult önkormányzatok képviselő-testületei célul tűzék ki
pályázat útján elérhető pénzügyi – elsősorban az Európai Unió Kohéziós Alapjából származó
– források megszerzését, az ehhez szükséges, a pályázatok kidolgozásával, benyújtásával,
végrehajtásával összefüggő feladatok közös megoldását az Unió egyre szigorodó
környezetvédelmi előírásai teljesítése érdekében.
A KEOP-7.2.3.0 „A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs
programok elvégzése” című konstrukció rekultivációs projektjei
A DAREH Önkormányzati Társulás a KEOP-7.2.3.0. „A települési szilárdhulladék-lerakókat
érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése” című pályázati konstrukció első
fordulójára sikerrel pályázott két projekttel.
Az I. ütem első fordulós pályázata kapcsán 144.622.451,- Ft támogatást nyert a Társulás.
Ezen összeghez kellett 15% önerőt biztosítani a társult önkormányzatoknak. (A támogatási
szerződés megkötésére 2008. októberében került sor.)
A II. ütem első fordulós pályázata kapcsán 152.334.884,- Ft támogatást nyert a Társulás. Ezen
összeg mellé szintén 15% önerőt kell a társult önkormányzatoknak biztosítani. (A támogatási
szerződés megkötésére 2008. decemberében került sor.)
Az első fordulós projektek során elkészültek az egyes hulladéklerakók környezetvédelmi
felülvizsgálati dokumentációi, melyeket a Környezetvédelmi Felügyelőség jóváhagyott. A
projektekben megtakarított költségek felhasználásával 16 db települési szilárdhulladék-lerakó
esetében a hulladék mennyiségének és elhelyezkedésének geofizikai módszerrel történő
meghatározása is megtörtént. A fenti munkálatokra azért volt szükség, mert a korábban
készült felülvizsgálati dokumentációk a friss helyszíni bejárás alapján pontatlannak
minősültek. A hiányzó, lejárt határidejű, illetve nem megfelelő minőségű rekultivációs tervek
átdolgozott formában benyújtásra kerültek az illetékes Környezetvédelmi Felügyelőséghez.
A projektek közbeszerzési eljárásaiban költségmegtakarítás jelentkezett, melyet felhasználva
a Társulás – egyszerűsített közbeszerzési eljárás keretében – könyvvizsgálót szerződtetett, aki
a projektek előkészítésének 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
együttműködési megállapodások.
2011. év elején mindkét első 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 térítendő támogatást nyert a Társulás. Ezen
összegekhez az I. ütem keretében 622 500,- forint, a II. ütemben pedig 22 252 075,- forint
önerőt szükséges biztosítania a társult önkormányzatoknak. Időközben az ÁFA-változás miatt
– tekintettel arra, hogy a projektek bruttó elszámolással valósulnak meg – módosultak a fenti
összegek. Így az I. ütemben bruttó 632 460,- Ft, míg a II. ütemben 22 608 108,- Ft az önerő
pontos összege.
Az I. ütem esetében 2012. április 27. napján, a II. ütemre vonatkozóan pedig 2012. október
19-én került aláírásra a Támogatási Szerződés. Az ősz folyamán a tervek szerint kiválasztásra
kerül a projektek jogi szakértője, a kommunikációs feladatokat ellátó cég, a
projektmenedzsment-szervezet, valamint megindításra kerül a FIDIC-mérnök és a kivitelezést
végző vállalkozó (vagy vállalkozók) közbeszerzési eljárása is.
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Önerő kiegészítés a KEOP-7.2.3.0 első fordulós rekultivációs projektekhez
A DAREH Önkormányzati Társulás tagtelepülései az első fordulós rekultivációs projektben
az összköltség 15%-át kötelesek fedezni. A Társulás 2008. december 11-én nyújtotta be EU
Önerő támogatás igénylését az Önkormányzati Minisztériumhoz a 16/2008. (III. 28.) az
önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját
forrás kiegészítése 2008. évi támogatásának rendjéről szóló ÖTM rendelet, valamint az ennek
módosításáról szóló 12/2008. (XII. 4.) ÖM rendelet alapján. A pályázatok elfogadásra
kerültek, a Támogatási Szerződések mindkét ütemre vonatkozóan 2009. június 9-én kerültek
aláírásra. A tagtelepülések így a projektekbe befizetett önerő 50%-át nyerték el. A támogatás
a Társulás két első fordulós rekultivációs projektjének lezárásával, pénzügyi elszámolásával
(2011. május) elérhető el a települések számára, illetve felhasználásáról a Társulás
Taggyűlése dönthet.
A második fordulós rekultivációs projektek esetében az elszámolható költségekre
vonatkozóan a támogatási intenzitás 100%-os, a nem elszámolható költségekre vonatkozóan –
jelen szabályozás szerint – EU Önerő Alap támogatás nem vehető igénybe.
KEOP-7.1.1.1 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése”
projekt
A KEOP-7.1.1.1. kódszámú „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése”
című konstrukcióra 2010. szeptember 14-én nyújtotta be pályázatát a Társulás. A pályázat
pozitív elbírálásban részesült, a Támogatási Szerződés 2011. március 24-én került aláírásra.
Az első fordulós projektre elnyert nettó támogatás 206.056.800,- Ft, a támogatási intenzitás
85%-os, a tervezett záródátum 2013. március 31.
A projekthez a 6/2012. (III. 1.) BM rendelet szerint EU Önerő Alap támogatás igényelhető,
mellyel az elszámolható költségek önrészének összegének 50%-át nyerhetik el a Társulás
tagtelepülései. A Társulás benyújtotta az erre vonatkozó pályázatát, melynek bírálata
folyamatban van.
A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére irányuló második fordulós pályázatban a
megvalósításra javasolandó projektváltozat lényege a hulladékgazdálkodási re dszer
fejlesztése a szelektív hulladékgyűjtés mellett és egy korszerű nagyteljesítményű válogatómű
(120.000 t/év kapacitású) létesítése.
a szelektív hulladékgyűjtés optimalizálása:
házhoz menő zöldhulladék gyűjtése,
közterületi zöldhulladék gyűjtése,
hulladékudvarok kialakítása, építése,
kommunális, vegyes gyűjtés optimalizálása:
nagykapacitású, korszerű hulladékválogató kialakítása a békéscsabai
hulladéklerakón,
„kétkukás” rendszer bevezetése,
energetikai hasznosítás lehetőségének megteremtése,
a vegyes gyűjtés hatékonyabbá tétele új átrakó állomások építésével.
A hulladékkezelésen túlmenően a projektben kiemelt jelentőséggel bír a hulladékkeletkezés
megelőzése az alábbi tevékenység megvalósításával:
lakossági tájékoztatás.
Békéscsaba és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Városok jelezték a Társulásból, ezzel együtt a
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére irányuló projektből való kilépési szándékukat. A
Társulás ennek kapcsán egyeztetéseket folytatott mind az Irányító Hatósággal, mind a
Közreműködő Szervezettel is. Az egyeztetések eredményeként Békéscsaba MJV
Önkormányzata a Társulás tagja marad, és részt vesz a projekt előkészítési és megvalósítási
szakaszában.
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A térségben négyszázezer embert érintő rendszer központja Békéscsabán lesz. Ide szállítják a
gyűjtőjárművek a hulladékot, és itt válogatják szét a hasznosítható, illetve nem hasznosítható
anyagokat. Lerakókba csak az a rész kerül, amit már semmilyen módon nem tudunk
újrahasznosítani.
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Február 14-i hír: „Jelentős uniós támogatással, mintegy 11 milliárd forintból, elkezdődhet a
Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Társulás
(DAREH) területén a hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése. A társulás 86 érintett
településen optimalizálja a szelektív hulladékgyűjtést, és a projekt végére (2014 december) a
térségben keletkező összes hulladék között az anyagában hasznosítható hulladék az eddigi
háromszorosa lesz, a lerakással ártalmatlanított hulladékok mennyisége pedig 73%-al
csökken.
Az első forduló során az uniós források mellett az EU Önerő Alap és az Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium önerő támogatása révén a társulás kedvező feltételek mellett készíthette elő a
most induló második fordulót. Utóbbi nettó összköltsége 10 milliárd 940 millió 45 ezer forint,
melynek 95%-át KEOP forrásból, a fennmaradó 5%-os önerő költségterhét pedig
kormányhatározat értelmében állami költségvetésből finanszírozzák.”
Békés Város Önkormányzata a DAREH tagja, a hulladéklerakónk rekultivációjával tevékeny
részt vállal, az új hulladékkezelési rendszerben viszont nem vesz részt, azt saját szolgáltatóval
oldja meg, lényegesen olcsóbban, mint a DAREH.
Jelenleg Békésen nettó 205,4 Ft, Békéscsabán pedig nettó 370 Ft egy 120 l-es kuka egyszeri
ürítési díja. A DAREH-es hulladékszállítási új rendszer kialakítása után az eredetileg
prognosztizált nettó 473,51 forint/ ürítésnél is magasabb díjtételek várhatóak az érintett 86
településen.
Kérem válaszom elfogadását.

Békés, 2013. április 10.

Izsó Gábor
polgármester
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