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DAREH Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntés meghozatala 

Előterjesztést készítette: Csák Zsolt vez. tanácsos 
 
 
T isztelt K épviselő-testület!  
 
A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulás – melynek Orosháza Város Önkormányzata is tagja - KEOP-7.1.1.1 
„Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén” című 
projektjének megvalósítási határideje 2015. december 31. napján lejár. 
 
A Társulási Megállapodás aláírásával a Társulás tagjai a projekt keretében vállalták az 
üzemeltetési koncepció kidolgozását. 
 
A Társulási Megállapodásban meghatározottak alapján elkészült a Délkelet-Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Működtetésre 
vonatkozó koncepció és díjpolitika című Tanulmány, ezt követően pedig a végleges 
Koncepció. 
 
A DAREH Önkormányzati Társulás Taggyűlése a 2015. október 8. napján tartott ülésén 
alábbi határozat (a 13/2015. (X.08.) TGy. határozat kivonata az előterjesztés 1. melléklete) 
szerint – a határozat mellékletét képező tartalommal - döntött a díjpolitika és koncepció 
elfogadásáról: 
 
„A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulás Taggyűlése 
 

1. dönt arról, hogy KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007 „Települési szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási 
Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén” című projekt 
keretében létrehozott rendszer üzemeltetésére és díjpolitikájára vonatkozó koncepciót 
a határozat mellékletét képező, DAREH Önkormányzati Társulás 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Díjpolitika, a működtetésre vonatkozó koncepcióban 
meghatározottak szerint elfogadja, és felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy a 
Közreműködő Szervezet által esetlegesen javasolt, részleteket érintő, apróbb 
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módosításokat - a Taggyűlés utólagos tájékoztatása mellett - a működési koncepció és 
díjpolitika vonatkozásában átvezesse, 
 

2. nyilatkozik arról, hogy a koncepció alátámasztásához benyújtott, és a részletes 
megvalósíthatósági tanulmányban feltüntetett adatok, információk a valóságnak 
megfelelnek, továbbá a részletes megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott 
üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést ismerik és annak betartását a 
támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalják a projekt befejezését követő 
legalább öt évig, 

 
3. felkéri a tagönkormányzatokat, hogy a soron következő ülésükön az üzemeltetési 

koncepciót és díjpolitikát fogadják el, valamint a jelen határozat 2. pontja szerinti 
tartalommal nyilatkozzanak legkésőbb 2015. október 26. napjáig, 
 

4. felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy az 1. pontban elfogadott működtetési 
modellhez szükséges, 100 %-ban társulási tulajdonú nonprofit zártkörűen működő 
gazdasági társaság alapító okiratának elkészítéséhez szükséges intézkedéseket tegye 
meg, a szükséges egyeztetéseket szervezze meg és az alapító okirat tervezetét a 
Társulás Taggyűlésének következő ülésére terjessze be. 

 
Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán a DAREH Önkormányzati Társulás elnöke 
Határidő: 1. és 2. pont vonatkozásában azonnal 
 3. pont tekintetében 2015. október 26. 
 4. pont esetén 2015. november 15.” 
 
A DAREH Önkormányzati Társulás által 2013. február 11. napján aláírt Támogatási 
Szerződés 8. számú mellékletének 3.9., illetve 3.10. pontjai alapján szükséges a tagtelepülések 
képviselő-testületeinek is határozattal elfogadni az üzemeltetési koncepciót és díjpolitikát, 
valamint a fenti Taggyűlési határozat 2. pontja szerint tartalommal nyilatkozatot tenni. A 
képviselő-testületi határozatok a projekt eredményes zárásának feltételei. 
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat 
elfogadására: 

 
Határozati javaslat: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy 
 
1. a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer 
fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulás területén” című projekt vonatkozásában az üzemeltetési koncepciót 
és díjpolitikát a DAREH Önkormányzati Társulás Taggyűlésének 13/2015. (X.08.) TGy. 
határozata szerinti tartalommal elfogadja, 
 
2. nyilatkozik arról, hogy a koncepció alátámasztásához benyújtott, és a részletes 
megvalósíthatósági tanulmányban feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek, 
továbbá a részletes megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott üzemeltetési koncepciót, 
díjpolitikát, díjképzést ismerik és annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett 
vállalják a projekt befejezését követő legalább öt évig. 
 



Végrehajtásért felelős: dr. Makai Sándor címzetes főjegyző a határozati kivonat 
megküldéséért 

Határidő:   2015. október 29. 
 
Füzesgyarmat, 2015. október 12. 
 
 
 

dr. Makai Sándor 
c. főjegyző 
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