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Budakalász Város Polgármestere 
 

     184/2014.(XII.18.) előterjesztés 
  
 

E L ŐT E R J E S Z T É S 
 

A Képviselő-testület  
2014. december 18 -i  ülésére 

 
 
Tárgy:     I. Tájékoztató a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási    

Tanácsának 2014. december 03.-i ülésén hozott döntéseiről  
  II. Javaslat Felcsút Község Önkormányzata csatlakozásának elfogadásáról a Duna-Vértes 

Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz  
 
Készítette:          Fetterné Ferenczy Beatrix - Környezetvédelmi referens 
 
 
Egyeztetve:          dr. Udvarhelyi István  - Városfejlesztési irodavezető 
                             Balsai Judit - Pénzügyi csoportvezető 
        Hegyvári János - Városfejlesztési osztályvezető 
 
 
Ellenőrizte:     Dr. Papp Judit - aljegyző 
 
  

 
 
 
Tárgyalta:        Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 
 

A I-es határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel, a II-es határozati javaslat 
elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 
 
Tárgy:     I. Tájékoztató a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási    

Tanácsának 2014. december 03.-i ülésén hozott döntéseiről  
  II. Javaslat Felcsút Község Önkormányzata csatlakozásának elfogadásáról a Duna-Vértes 
  Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz  

  
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
 
I. Tájékoztató a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási    

Tanácsának 2014. december 03.-i ülésén hozott döntéseiről 
 

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa 2014 december 
03.-i ülésén az alábbi ügyekben hozott döntést: 
 
1./ Projekttájékoztató a rendszerfejlesztéses pályázat kapcsán 

 
A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0002 
azonosító számú „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” című pályázatának 
megvalósítása a 2013. december 5-én megkötött kivitelezési szerződés alapján megkezdődött. 
A legnagyobb mértékű előrehaladás a Tatabánya, Dubnik-völgyben megvalósuló RHK területén 
történt, a közműépítés, a lerakó kialakításához szükséges széniszap áthalmozás, valamint a Dubnik-
patak medrének kialakítása 90% fölötti készültségű, és a további létesítmények is 20-40% 
készültségűek.  
Mivel a projekt tervezett beruházási költsége meghaladja az 50 millió Eurót, Uniós támogatásból való 
finanszírozásához az EU Bizottságának jóváhagyása is szükséges. Az EU Bizottság döntését segítő 
szakértőkből álló szervezettel, a JASPERS-szel történt előzetes egyeztetések alapján a projekt műszaki 
tartalmának változtatása válhat szükségessé.  
Szintén folyamatban van az eszközbeszerzési tender dokumentációjának Közreműködő Szervezettel 
való jóváhagyatása, a tender kiírása a jóváhagyást követő Társulási Tanács döntés alapján lesz 
kiírható. 
A kivitelezői szerződés véghatáridejének módosítása folyamatban van. A projekt új fizikai befejezési 
határidejének 2015. október 31. kerülne megjelölésre. 
 
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a pályázat kapcsán 
adott tájékoztatót elfogadta, és felhatalmazta a Társulás Elnökségét, hogy a módosított vállalkozói 
szerződést és a támogatási szerződést aláírja. 
 
2./ A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztését célzó projekt műszaki tartalmának változása  
 
A törökbálinti komposztáló és hulladékudvar elmaradása miatt, a létesítményeket új helyszínen 
szükséges megvalósítani. A Társulás 9/2014. (V.12.) sz. Határozatával felhatalmazta az Elnökséget, 
hogy az új helyszínek kiválasztására irányuló tárgyalásokat folytassa le, ennek megfelelően a 
komposztáló Tatabánya, Dubnik-völgyben, a hulladékudvar pedig Tarjánban épülne meg. 
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A létesítmények új helyszínen való megvalósításával a projekt célkitűzései, indikátorai nem változnak, 
mivel a létesítmények kapacitása változatlan marad. A létesítmények új helyszínen való kialakítása az 
eredeti helyszínen történő megvalósításhoz képest többletköltséget nem jelent. A műszaki tartalom 
változtatására irányuló Támogatási Szerződés módosítási kérelmet Társulás 2014. november folyamán 
benyújtja a Közreműködő Szervezethez. 
 
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztés 
szerinti nyilatkozatokat megtette. 
 
3./ A Társulás 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság létrehozása 
 
A Társulás rendszerfejlesztését célzó projektjének keretén belül a Dubnik – völgyi lerakó bővítése, 
hulladékudvarok, mechanikai előkezelő, utóválogató, komposztáló, 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 Társulás Társulási Tanácsa a 2013. szeptember 12-én tartott tanácsülésén, a 4/2013. (IX.12.) sz. 
határozatával döntött egy saját 100% tulajdonú társulási cég létrehozásáról. A gazdasági társaság 
létrehozására 10 millió forint került elkülönítésre a 2014. évi költségvetésben. 
 
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a gazdasági társaság 
létrehozását elfogadta, és Martin Attilát bízta meg a Társaság ügyvezetői teendőinek ellátásával 
munkaviszony keretében. 
 
4./ Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás – Rekultivációs pályázat 

könyvvizsgáló igénybevétele 
 
A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa megerősítette a 
Közbeszerzési Bizottság elnökének határozatát, miszerint a könyvvizsgálói feladatok ellátására a 
legkedvezőbb ajánlatot adott vállalkozóval, a TAXTIKA Kft-vel történjen megkötésre a szerződés, 
amelyet a Társulás Elnöke ír alá. 
 
A Rekultivációs pályázatban önkormányzatunk nem érdekelt. 
 
II. Javaslat Felcsút Község Önkormányzata csatlakozásának elfogadásáról a Duna-Vértes Köze 
Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz 
 
Felcsút Község Önkormányzata jegyzője, dr. Sisa András jelezte, hogy Önkormányzatuk a feltételek 
megismerése után szeretne csatlakozni a Társuláshoz. Ez úgy realizálódhat, hogy a Társulási Tanács 
támogató döntése, valamint Felcsút Község Önkormányzata képviselő-testületének a csatlakozási 
szándékot kinyilvánító, minősített többséggel hozott határozata után  mindegyik tagönkormányzat 
képviselő-testülete jóváhagyja a csatlakozást. A december 03.-i Társulási ülésen tehát csupán a 
csatlakozás elvi támogatását szavazták meg. A határozat az utolsó tagönkormányzati, elfogadó 
tartalmú, képviselő-testületi határozat napján lép hatályba – és csak abban az esetben, ha mindegyik 
tagönkormányzat támogatja a csatlakozást. A csatlakozásról legalább hat hónappal a csatlakozást 
megelőzően, minősített többséggel kell döntenie az egyes tagönkormányzatok képviselő-testületeinek, 
melyről a Társulást koordináló Gazdaságfejlesztő Szervezetet értesíteni kell. Ezeken kívül, a 
rendszerfejlesztést célzó KEOP projekt kapcsán, előzetes írásbeli hozzájárulást kell kérni az Irányító 
Hatóságtól is, melyben támogatják Felcsút Község Önkormányzatának a csatlakozását. 
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Kérem a T. Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg.  
 
I. Határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0002 azonosító számú „Települési 
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” című pályázatának megvalósítása kapcsán adott 
tájékoztatót elfogadja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Rogán László polgármester 
 
II. Határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 47. § (2) bekezdése, 89. § (1)-(2) bekezdése, továbbá a 
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának vonatkozó 
rendelkezései alapján - minősített többséggel hozott határozatával - hozzájárul ahhoz, hogy Felcsút 
Község Önkormányzata az előírt hat hónapos időköz leteltét követően és a KEOP Irányító Hatóság 
előzetes írásbeli hozzájárulása birtokában tagként csatlakozzon a Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társuláshoz. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Rogán László polgármester 
 

Rogán László 
polgármester 


