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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 
 

Tárgy:  Javaslat a „Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 
Program” című pályázat dokumentációjának benyújtásához szükséges 
döntések meghozatalára 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (továbbiakban 
Társulás) 2004. június 29-én alakult 86 település részvételével. A Társulás 
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási rendszer című projektjének 
fő célja hogy létrejöjjön egy olyan komplex hulladék gyűjtési-kezelési- 
hasznosítási/ ártalmatlanítási rendszer, amely az EU direktíváknak megfelelően 
biztosítja a rendszerhez csatlakozott településeken képződő szilárd hulladék 
korszerű, környezetbarát kezelését, hasznosítását, ártalmatlanítását (a 
továbbiakban: KEOP Projekt). 2004 óta a belépés évétől fizetünk tagdíjat, ami 
évi 10Ft/lakos ez 2011-ben 104. 270, -Ft. A tagdíjon kívül a KEOP Projekt 
2011. évi önrésze: 178.002 Ft.  
 
2004-es piaci viszonyok között egyértelmű volt, hogy be kell lépni ebbe, vagy 
egy hasonló társulásba. A működő lerakók folyamatosan zártak be, szűkült a 
hulladék elhelyezés lehetősége. Aki biztonságra törekedett az csatlakozott egy 
hulladékgazdálkodási társuláshoz, mert keresleti piac volt a jellemző a 
hulladékkezelés területén. 
 
Az elmúlt időszakban változott a piac, ami részben köszönhető a hulladékkal 
kapcsolatos szemléletváltásnak is. Ezen kívül megjelentek alternatív 
hulladékkezelési technológiák. Budakalászhoz közelebb lévő lerakók is 
találhatók, a szállítási távolságok csökkenthetők, melyek alternatívát kínálhatnak 
a jelenlegi rendszerhez képest. 
 
A KEOP Projektet megvalósító Társulásban - az időközben megváltozott 
trendekhez képest immár korszerűtlenül - hosszú távú elkötelezettséget vállal az 
Önkormányzat (akár 30 év).  
 
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer részeként a 
KEOP-7.1.1.1.-2008-0024 számú (Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése) 
pályázati konstrukcióban Budakalász területén megvalósítandó létesítmények 
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módosítását (komposztáló, hulladék udvar stb. melyek nem kerülnek 
megvalósításra) ill. a Társulással kapcsolatos dokumentumokat már többször 
tárgyalta a képviselő testület utoljára, 2011. februárjában és az alábbi határozatot 
hozta:  
 
69/2011. (II.24.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét 

képező Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítását jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza 

a polgármestert a módosított Társulási Megállapodás aláírására. 

 
2011. március 9-én Szentendrén tartott egyeztető megbeszélés keretében a 
Duna-Vértes Társulás képviselői és több kistérségi település is megjelent. A 
feltett kérdések és válaszok alapján több település is jelezte bizonytalanságát a 
Társulással szemben. Ezt követően Leányfalu előkészítette a kilépéséről szóló 
testületi anyagát. 
Az egyeztetésen felmerült problémák, nyitott kérdések a következők voltak: 

1. A Társulásban olyan nagy területről és olyan sok település tag, hogy a 
koordináció szinte lehetetlen. Ezt jelzi, hogy a 2004-es megalakulás óta 
többször módosított Társulási Megállapodások egyike sem lépett 
hatályba, mivel a tagönkormányzatok 100%-a egyiket sem hagyta jóvá 
maradéktalanul. 

2. Vannak olyan önkormányzatok, akik hosszú ideje nem teljesítik a tagdíjat 
a Társulás felé. 

3. A Társulás a Bicskei és a Tatabányai lerakó üzemeltetésére jött létre. 
Közülük Bicske eddigre már betelt, akárcsak Tatabánya is, ám utóbbinál 
végül a város hozzájárult a bővítéshez (+40 ha területen), ami azonban a 
tervek szerint 2020-ra be fog telni, hacsak a technológia nem változik 
közben. 

4. A Társulás révbe érése esetén egy közbeszerzés alapján kiválasztott 
vállalat fogja építeni és kezelni a lerakót és kiszolgáló létesítményeit (a 
szentendrei átrakót is), amely a saját költségszámítása alapján fogja 
kalkulálni ennek díját. 

5. A díjpolitikát el kell most fogadni, azonban arra nem tud mondani a 
menedzsment fix számokat, hogy hogyan fog a jövőben alakulni a 
szemétdíj a Társulás és a pályázat révén.  

6. A Társulás 30 évre szóló szerződéssel választja ki a közbeszerzés útján a 
leendő szolgáltatót, így addig egy kötött rendszer jön létre, amelyen nem 
nagyon lesz lehetőség változtatni, hisz a szolgáltató komoly 
beruházásokat fog végrehajtani, amelyek megtérüléséhez joga van. 

 
Továbbá információink érkeztek azóta arról, hogy az illetékes minisztérium úgy 
kívánja a jogszabályokat a jövőben változtatni, hogy a nem fenntartható 
hulladékkezelést külön díjjal fogja büntetni, amely a szemétdíjak drasztikus 
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emelkedéséhez vezetnének. Viszont a korszerű hulladékkezelés, mint amilyet e 
Társulás valósítana meg céljai szerint, amelynek keretében csak a már kis 
energiatartalmú hulladék kerül lerakásra és minél több anyagot és energiát nyer 
vissza a hulladékból, az ilyen külön büntetésben nem részesülne.  
Gödöllőn korábban létrejött egy hasonló Társulás, ahol a hulladéklerakási díjak 
nagymértékben emelkedtek a korábbihoz képest, annak köszönhetően, hogy a 
korszerűnek mondott rendszer fenntartási költsége nagy.  
2011. április 27-én tartotta a Duna-Vértes Társulás társulási ülését, ahol a 
résztvevőket tájékoztatták, hogy a projekt-előkészítés időszakában az eddigi 
időszakonkénti tájékoztatásokhoz, illetve a legutóbbi társulási ülésen 
ismertetettekhez képest a projekt lényegi tartalmát tekintve nem változott. Az 
eddigiekben ismertetésre került többek között az ún. köztes RMT (Részletes 
Megvalósíthatósági Tanulmány), valamint bemutatták a tervezett díjpolitikát és 
a díjképzést is, melyek a Társulási Megállapodás mellékletét képezik. 
Valamint tájékoztattak, hogy több önkormányzat még nem fogadta el a Társulási 
Megállapodás módosítását. 
Közölték, hogy a Pályázati Dokumentáció benyújtásának feltétele, hogy a 
Társulás valamennyi tagönkormányzata a pályázati feltételekben előírt 
nyilatkozatokat megtegye, illetve a szükséges képviselőtestületi határozatokat 
meghozza. Ennek érdekében megküldték a nyilatkozatok, valamint a 
meghozandó képviselő-testületi határozatok mintáját.  
Az ülésen felvetettük, hogy a nyilatkozatok, valamint a határozatok április 30-ig 
való meghozatala nem csak az idő rövidségére tekintettel lehetetlen, hanem az 
RMT sem áll rendelkezésünkre, valamint nincs információnk arról, hogy az 
esetleges kilépés milyen anyagi terhet jelentene Budakalásznak (a támogatás 
visszafizetésének terhe). Ismételten kértük a Társulást, hogy küldjön számunkra 
egy kalkulációt a várható hulladékszállítási díjakról. 
A feltett kérdésekkel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatott a Társulás: 

1. Kilépéskor a Társulási Megállapodás alapján 60 napon belül elszámolnak 
egymással a felek, és elsődlegesen az elmaradt tagdíjat kell megfizetni. 
Azt, hogy a kilépéssel esetlegesen okozott kár, vagy bármilyen hátrány 
miatt kell-e fizetni, jelenleg nehéz megmondani. A jelenleg hatályos 
Társulási Megállapodás alapján a felmondást követően a felek 
elszámolnak egymással, ennek keretében a felmondó tag köteles 
megfizetni az esetlegesen elmaradt tagdíjat, továbbá a Társulásnak a 
felmondással okozott bármilyen nemű kárt. A kár összegét jelenleg nem 
lehet meghatározni, hiszen azt csak a kár felmerülésekor a ténylegesen 
bekövetkezett kár, illetve elmaradt haszon vonatkozásában lehet pontosan 
meghatározni. .(lásd 1.sz.melléklet) 

 
 
 

2. A május 3-a óta rendelkezésünkre álló RMT-ben is szerepel a 
díjkalkuláció, valamint a COWI Magyarország Kft. által 2011.05. 04-én 
készített Kiegészítés c. dokumentum tartalmazza a kalkulációt a várható 
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szemétszállítási díjakról (lásd 2. sz. melléklet). A becslés alapján, 
Budakalász viszonylatában díjcsökkenés várható. Azonban a számítás 
pontos módját nem csatolták. Becsült bruttó díj a projekt megvalósulása 
esetén 2012-es áron (Ft/háztartás): 21.666 Ft”Jelenleg a 120 l-es edényzet 
ürítési díja a bruttó díj 27.962Ft /év Végleges számokat csak a pályázat 
lezárása és a szükséges közbeszerzések lefolytatása után tudnak adni. 

 
A fent leírtak miatt szükségessé válhat a 69/2011. (II.24.) Kt. határozatunk 
hatályon kívül helyezése és egy új határozat meghozatala. 
Az esetleges kilépés felmerülésének indokai a következők: 

 teljesen megváltoztak a piaci viszonyok az elmúlt időszakban, 
 Budakalászon projekt keretén belül sem komposztáló sem hulladékudvar 

nem valósul meg (önkormányzatunk nem tudott saját tulajdonú területet 
biztosítani a létesítmények számára, KEOP 7.1.1 pályázaton való 
részvétellel hosszú évekre kizárjuk magunkat más ilyen jellegű 
pályázatokon való részvételből)  

 a Társulás nem tud egyértelmű választ adni arra, hogyan alakulnak a 
hulladékdíjak a rendszer működése során. A díjpolitika a legjelentősebb 
stratégiai kérdés, amely komoly kötelezettséget keletkeztet 
Önkormányzatunk számára. Az egységes díjpolitika elfogadása 
lényegében azt jelenti, hogy a tag Önkormányzatoknak önállóan csekély 
ráhatása lesz a hulladékkezelési közszolgáltatási díjak alakulására 

 településünk hosszútávra bebetonozza magát egy technológiai megoldás 
irányába (lerakás), így az új technológiák alkalmazásának a lehetősége 
csökken. 

 
A bennmaradás mellett szól viszont, hogy biztosan lesz lerakó, ami befogadja 
Budakalász hulladékát, hosszútávra. Nem jelent kockázatot, hogy a hulladék 
elhelyezésre nem találunk lerakót. Azonban ez az elkötelezettség egyben 
hátrányt is jelenthet, ugyanis a Társulás bár küldött kalkulációt a 
hulladékszállítás díjaira vonatkozólag. Hosszútávon a piaci áraktól eltérő 
viszonyok is kialakulhatnak.  
 
Szentendre Város Önkormányzata áprilisi ülésén az alábbi döntést hozta: 

 
„1. Egyetért a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításával és jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
2. mint a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagja, a Társulási 
Megállapodás rendelkezéseinek megfelelően hozzájárul ahhoz, hogy a Társulás által megbízott 
tervező a KEOP-7.1.1.1 kódszámú projekttel kapcsolatos engedélyeztetési eljárás során az érintett 
hatóság előtt Szentendre Város Önkormányzatának képviseletében eljárjon.” 
3. mint a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagja, a Társulási 
Megállapodás rendelkezéseinek és a KEOP-7.1.1.1 kódszámú projekt céljainak megfelelően 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 
Társulással kösse meg a szentendrei 453/2 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a szükséges 
földhasználati szerződést a Jogi és Ügyrendi Bizottság által jóváhagyott tartalommal, figyelemmel 
arra, hogy az ott létesülő felépítmény (felépítmény megnevezése) a Társulás tulajdonába kerül a 
KEOP-7.1.1.1 kódszámú projekt előírásaira tekintettel.” 
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4. mint a a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagja, a Társulási 
Megállapodás rendelkezéseinek és a KEOP-7.1.1.1 kódszámú projekt céljainak megfelelően, a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 80/A. § (2) bekezdésre tekintettel, az Ötv. 
80/A. § (5) bekezdésben foglaltak alapján a 453/2 hrszú ingatlan vonatkozásában a  Duna-Vértes 
Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulást jelöli ki vagyonkezelőnek és felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a szükséges vagyonkezelési szerződést a Társulással kösse meg a Jogi és 
Ügyrendi Bizottság által jóváhagyott tartalommal. A vagyonkezelési szerződésben az 
önkormányzat járuljon hozzá, hogy a Társulás, mint vagyonkezelő a KEOP-7.1.1.1 kódszámú 
projekt keretében a Társulással szerződést kötő hulladékgazdálkodási rendszert üzemeltető 
szervezetnek a nevezett 453/2 hrszú ingatlan használati jogát, figyelemmel a KEOP-7.1.1.1 
kódszámú projekt céljaira, az üzemeltető szervezettel kötendő szerződés időtartamára használatba 
adja.” 
5. felkéri a Polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező Társulási Megállapodást kösse 
meg. 
 
A Társulási Megállapodás módosítását úgy fogadja el, hogy az aláírással együtt kötelező jogi 
érvényű záradékot kell hozzá csatolni, melyben rögzítjük, hogy 
6. az aláírás csak akkor hatályosul, ha valamennyi a Társulásban résztvevő önkormányzat 
elfogadta a módosítást és szükséges dokumentumokat és azokat a polgármesterek aláírták; 
7. a szentendrei hulladék átrakóban csak a várostól északra fekvő 7 település hulladékának 
átrakodása valósulhat meg és a hulladékudvar helyét az önkormányzat a Szabadkai úti 
teleptől eltérő helyszínen kijelölheti, amelyről még a Társulási Megállapodás előtt a 
Társulással külön megállapodást kell kötni; 
8. ha az aláírás 2011. június 30-ig nem hatályosul, azaz a módosított Társulási 
Megállapodás nem lép hatályba, akkor onnantól kezdve érvényét veszti és a hozzájárulás 
nem megadottnak tekintendő, valamint az önkormányzat 2011. december 31-vel 
megszűnteti tagságát a Társulásban; 
9. a Társulásból való kilépés lehetősége megmarad az önkormányzat számára akkor, ha a 
Társulás által elfogadott díjpolitika szerinti mindenkori hulladékkezelési ár a Szentendre 
által ugyanezen körű szolgáltatásra vonatkozóan a piacon elérhető árat 20 %-kal 
meghaladja. 
Amennyiben ezek nem valósulnak meg úgy Szentendre a hulladékgazdálkodási KEOP 
7.1.1 sz.-ú pályázatban nem kíván részt venni és kizárólag a rekultivációra irányuló 
pályázat érdekében tartja fenn a Társulásban tagságát annak létrejöttéig, illetve 
kezdeményezi e rekultivációs pályázat jogutódként történő átvételét a csak ebben érintett 
önkormányzatokkal együtt a Társulástól.” 

 
A pályázat benyújtásához szükséges döntéseket a Társulás 2011. április 27-i 
ülésén megszavazta és 2011. május 2-án benyújtásra került a 
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére vonatkozó pályázat. A települési 
Képviselő-testületek döntései még nem mindenhol születtek meg, így azokat 
hiánypótlásként utólag csatolja majd a pályázathoz a Társulás.  
 
Az anyag összetettségére és terjedelmére való tekintettel már február 2-án 
Képviselő-testület és a bizottságok tagjainak a Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Program” Díjpolitikájáról szóló dokumentumot valamint 
a társulási megállapodás tervezetét megküldtünk, a tájékoztatást május 13-án az 
RMT-vel közzétételével is kiegészítettünk.   
Annak érdekében, hogy a pályázati dokumentáció hiánypótlása 
megtörténjen a GFSZ Nonprofit Kft. kérte, hogy az általuk megküldött 
minták alapján a nyilatkozatokat és határozati javaslatokat aláírni illetve a 
soron következő képviselő testületi ülésükre beterjeszteni szíveskedjünk. 
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Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő, melyek nem 
zárják ki egymást. 
 

 
 

Határozati javaslatok 
 

1. számú Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét 
képező Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 
Megállapodás (3. sz. melléklet) módosítását úgy fogadja el, hogy az aláírással 
együtt kötelező jogi érvényű záradékot kell hozzá csatolni, melyben rögzítjük, 
hogy 
1. az aláírás csak akkor hatályosul, ha valamennyi a Társulásban résztvevő 
önkormányzat elfogadta a módosítást és szükséges dokumentumokat és azokat a 
polgármesterek aláírták; 
2. ha az aláírás 2011. augusztus 30-ig nem hatályosul, azaz a módosított 
Társulási Megállapodás nem lép hatályba, akkor onnantól kezdve érvényét 
veszti, és a hozzájárulás nem megadottnak tekintendő, valamint az 
önkormányzat kilátásba helyezi a tagság megszüntetését a Társulásban; 
3. a Társulásból való kilépés lehetősége megmarad az önkormányzat számára 
akkor, ha a Társulás által elfogadott díjpolitika szerinti mindenkori 
hulladékkezelési ár a Budakalász által ugyanezen körű szolgáltatásra 
vonatkozóan a piacon elérhető árat 20 %-kal meghaladja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert kötelező jogi érvényű 
záradékkal ellátott módosított Társulási Megállapodás aláírására. Ezzel 
egyidejűleg a 69/2011. (II.24.) Kt. Határozatát a Képviselő-testület visszavonja. 
 
     Határidő: Azonnal 
     Felelős:  Rogán László polgármester 
 
 

2. számú Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az Önkormányzat 
a KEOP-1.1.1./09-11 (régi KEOP-2009-1.1.1.) konstrukcióban benyújtásra 
kerülő „Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program” című 
pályázatban, támogatási konstrukcióban való részvételről szóló nyilatkozattal és 
jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert nyilatkozat aláírására. 
 
 
     Határidő: azonnal 
     Felelős:  Rogán László polgármester 
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3.számú Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a  KEOP-
1.1.1./09-11 (régi KEOP-2009-1.1.1.) konstrukcióban benyújtásra kerülő 
„Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program” című projekt 
részeként elkészült üzemeltetési koncepcióról, és a díjpolitikáról szóló 
nyilatkozattal és jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert nyilatkozat aláírására. 

 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 
 
 

4.számú Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-1.1.1./09-11 (régi 
KEOP-2009-1.1.1.) konstrukció pályázati kiírásai alapján, mint a Duna-Vértes 
Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (székhely: 2800 Tatabánya, Fő 
tér 6.) tagönkormányzata kinyilvánítja, hogy a KEOP-1.1.1./09-11 (régi KEOP-
2009-1.1.1.) konstrukcióra benyújtandó, „Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Program” című projekt részeként elkészült 
megvalósíthatósági tanulmányban, az üzemeltetési koncepció alátámasztásához 
nyújtott, és a tanulmányban feltüntetett adatok, információk a valóságnak 
megfelelnek, továbbá a bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, 
díjképzést a Képviselő-testület megismerte, és annak betartását a támogatás 
visszafizetésének terhe mellett vállalja a projekt befejezését követő minimum öt 
évig.  

     Határidő: azonnal 
     Felelős:  Rogán László polgármester 
 
 
Budakalász, 2011. május 18.    
 
 
         Rogán László 

    polgármester 


