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2014. december 8-án 14 órakor
kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.
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Napirend:
1. Helyi járat útvonalának módosítása
2. Hó eltakarítási és síkosság-mentesítési ütemterv
3. Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati
kapcsolatos döntések meghozatala
4. Beszámoló a 2014. évben benyújtott pályázatokról
5. 2015. évi közfoglalkoztatás tervezése
6. Belvíz III. utómunkálatai
7. Önkormányzati holtágakon halgazdálkodás
8. Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. ügyvezetőjének megbízása
9. Bejelentések

Társulással

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 46. § (2)
bekezdés a.) pontja alapján az alábbi napirendi pontok megtárgyalására zárt ülésen kerül
sor.
1. Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. ügyvezetőjének megbízása
Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, 2014. 12. 05.
Betkó József sk.
Bizottsági elnök
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A nyilvános ülés napirendjeinek előterjesztései PDF dokumentumként letölthetők a város honlapjáról a Városunk
főmenüből
nyíló,
Önkormányzat
→
Testületi
ülések
→
Előterjesztések
menüpontban.
http://www.gyomaendrod.hu/hu/eloterjesztesek
Amennyiben a portál bal oldalán lévő Bejelentkezés blokkban belépnek az azonosító adataikkal, akkor ott a zárt ülés
előterjesztéseit is letölthetik PDF dokumentumként

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság
2014. december 8.
napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2014. december 8-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Helyijárat útvonalának módosítása
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2014. novemberi Bizottsági üléseken több kérés is elhangzott a menetrend szerinti autóbuszjárat útvonalával
kapcsolatban.
A kéréseknek megfelelően a Szolgáltató elkészítette az igények kielégítését szolgáló ajánlatát.
A felmerült kérések az alábbiak:
Az Endrődi Temető-be járáshoz Húsvéttól Mindenszenteket követő hétvégéig
Gyomai Temetőbe is járunk)

(amely időszakban jelenleg a

1.
Amennyiben minden második héten felváltva járnak a 2 temetőbe, vagyis kiváltjuk a Gyomai temetőbe
közlekedő (például) páros vasárnapokat az Endrődi temető járatra, akkor azt költség mentesen meg tudják tenni,
hiszen ez nem jelent többlet járatot.
2.
Amennyiben a fenti időszak minden hétvégéjén mind két temetőbe járnak, úgy az Endrődi Temetőbe egy
évben kb. 30-szor kell kimenni, melynek költsége: kb. 126.000,-Ft/év, mely támogatás formájában kifizetve havonta
10.500,-Ft-ot jelentene.
Ekkor a vasárnapi változatlan Gyomai Temető járat mellett, szombaton 9.40-kor indulnának az Endrődi Temetőbe és
11.00-kor indulnának onnan vissza.
Nagylaposról piaci járatok indítása szerdai és szombati napokon.
Költség takarékossági okokból a szerdai tanítási napokon a piacra indulóknak a 6.45-kor induló iskolásokat szállító
busszal kellene bejönniük.
Amennyiben csak a piac és Nagylapos között közlekednek a következők szerint, akkor a havi költség támogatási
formában kifizetve 56.000,-Ft:
Tanítási szerdai napokon Nagylaposról 6.45 (iskolásokkal együtt, díj mentes)
Tanítási szerdai napokon Nagylaposra 10.15
Tanítás nélküli szerdai munkanapokon Nagylaposról 8.00
Tanítás nélküli szerdai munkanapokon Nagylaposra 10.15
Szombaton Nagylaposról 7.20
Szombaton Nagylaposra 10.15
Amennyiben a 2.a ) pontban leírtak szerint a Szabadság tér és Nagylapos között járnak (a piaci járathoz képest 4km
többletet jelent járatonként kivéve a tanítási szerdai napokat), akkor a havonta támogatásként kifizetendő díj 67.000,Ft lenne.

1. döntési javaslat
"Temető járat"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy támogassa a Mobilbusz Közlekedési Kft javaslatát, miszerint
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húsvéttól mindenszenteket követő hétvégéig a jelenleg is működő temetőjárat minden második vasárnap az Endrődi
köztemetőbe közlekedjen.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 01. 01.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
2. döntési javaslat
"Nagylaposi piacjárat beindítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy ne támogassa a Nagylaposi piacjárat beindítását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2014. december 8-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Hó eltakarítási és síkosság-mentesítési ütemterv
Nyíri Szmolár Eszter
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaszolg Ipari Park Kft – mint az Önkormányzat tulajdonában álló közutak, kerékpárutak és járdák, valamint az
ahhoz kapcsolódó műtárgyak kizárólagos kezelői jogosultja – benyújtotta 2014. évi hó eltakarítási, síkosságmentesítési ütemtervét, mely megfelel az 5/2004. (I.28) GKM rendelet, 346/2008. (XII.30.) Kormányrendelet,
18/2014. (VI.27.) önkormányzati rendeletben foglalt jogszabályi előírásoknak és ajánlásoknak.
Az elkészült részletes tervet a csatolt melléklet tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a döntési javaslat elfogadására!

Döntési javaslat
"Hó eltakarítási és síkosság-mentesítési ütemterv elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaszolg Ipari Park Kft. által elkészített hó
eltakarítási és síkosság-mentesítési ütemtervet elfogadja.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 12. 18.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2014. december 8-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulással
kapcsolatos döntések meghozatala
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2014. november 25-én a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási
Tanács ülést tartott, melyen önkormányzatunkat Lehóczkiné Tímár Irén alpolgármester asszony képviselte.
A társulási ülés napirendi pontjai a következők voltak:
1.
Elnök megválasztása
Előadó: Völgyi Sándor alelnök
2.

Alelnökök választása, megerősítése
Előadó: Ribárszki Péter elnök

3.
Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának
módosítása
Előadó: Ribárszki Péter elnök
4.

Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás 2014. I-III. negyedéves beszámolója
Előadó: Ribárszki Péter elnök

5.

2015. évi működési hozzájárulás
Előadó: Ribárszki Péter elnök

6.

Tájékoztató a garanciális munkák állásáról
Előadó: Dankó László műszaki ellenőr

A napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések a csatolt mellékletben megtalálható.
Önkormányzatunk szempontjából fontos napirendi pontok:
1.
Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának
módosítása:
A Társulási megállapodást egyrészt a jogszabály változások miatt, másrészt a társult önkormányzatok polgármesteri
tisztségében történt változások miatt szükséges módosítani.
2.

Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás 2014. I-III. negyedéves beszámolója

A mellékelt pénzügyi beszámoló alapján megállapítható hogy a Társulás működési kiadásai az I-III. negyedévben a
tervezethez viszonyítva 26 %-os teljesítésen állnak, melyből feltételezhető hogy évvégére jelentős megtakarítás
keletkezik.
3.

2015. évi működési hozzájárulás

A Társulási megállapodás V.1. pontja értelmében az éves működési célú támogatási igényről és az egyes Tagokat
terhelő befizetési kötelezettségekről a Társulási Tanács az adott költségvetési évet megelőző év december 15.
napjáig határozattal dönt.
A Társulás 2014. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóból látható, hogy a Társulás olyan mértékű
megtakarítással rendelkezik, mely alapján a működési hozzájárulás mértékét 2015-re elegendő 20 Ft/lakos
összegben meghatározni.
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A fajlagos működési hozzájárulás előző évi mértékei:
2012-ben 50 Ft/lakos
2013-ban 40 Ft/lakos
2014-ben 30 Ft/lakos
Önkormányzat
Békéscsaba
Gyomaendrőd
Körösladány
Szarvas
Csabacsüd
Kondoros
Csárdaszállás
Kétsoprony
Szabadkígyós
Összesen:

2012.01.01.
Lak.szám
62.383
14.331
4.801
17.063
1.917
5.360
486
1.459
2.786
110.586

2013.évi.ktgv.
40 Ft/fő
2.495.320
573.240
192.040
682.520
76.680
214.400
19.440
58.360
111.440
4.423.440

2013.01.01.
Lak.szám
62.013
14.207
4.746
16.865
1.896
5.296
457
1.431
2.746
109.657

2014.évi.ktgv.
30 Ft/fő
1.860.390
426.210
142.380
505.950
56.880
158.880
13.710
42.930
82.380
3.289.710

2014.01.01.
Lak.szám
61.663
14.081
4.726
16.711
1.858
5.251
444
1.428
2.736
108.898

2015.évi.ktgv.
20 Ft/fő
1.233.260
281.620
94.520
334.220
37.160
105.020
8.880
28.560
54.720
2.177.960

A fentiekben részletezett napirendi pontok közül a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati
Társulás társulási megállapodásának módosítását, valamint a 2015. évi működési hozzájárulás összegét minden
tagönkormányzatnak el kell fogadnia.
1. döntési javaslat
"Társulási megállapodás módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs
Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosító okiratát és a módosított társulási megállapodást a
változásokkal egységes szerkezetben fogadja el.
Települési szilárd hulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése, a továbbiakban KEOP7.2.3.0-2007-0013 azonosítószámú projektre létrehozott Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs
Önkormányzati Társulás
Társulási megállapodását módosító okirat
1./ A IV. pont helyett a következő:
IV. A TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK
A Társulás tagjai a Mötv. 41. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szervezeti és működési
szabályzataik egyidejű módosításával, a Mötv-ben illetve a hulladékról szóló törvényben meghatározott
hulladékgazdálkodási feladatok közül a Társulásra ruházza át a Társulás célját képező projekt megvalósításával
kapcsolatos alábbi feladat- és hatásköröket:
Jelen Társulásban résztvevő önkormányzatok feladata a hulladékról szóló törény értelmében a területükön a
hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006 ( IV.5) KvVM rend. 15-17.§. szerint
hulladéklerakó lezárása, utógondozás, rekultiváció.
A társult Önkormányzatok ezen feladatukat együttműködve, összehangoltan a Társulás útján látják el oly módon,
hogy a feladatok elvégzéséhez szükséges anyagi eszközök megszerzésére pályázatot nyújtanak be a Települési
szilárdhulladék lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése című KEOP.2.3.0.pályázati
felhívásra.
A II. fordulóra a pályázat benyújtásra került. KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0013 azonosítószámú pályázatot a
Közreműködő Szervezet támogatásra érdemesnek ítélte 2010. november 30-án. A Támogatási Szerződést 2011.
április 28-án megkötöttük az Energia Központ Nonprofit Kft-vel (KSZ).
A Társulás alaptevékenysége(i):
Szakágazat száma:
390000
megnevezése:
Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
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Kormányzati funkció:
megnevezése:

051040
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

A Társulás a KEOP projekt megvalósítása során, ellátja a projektgazda feladatát.
2./ V. pontjának negyedik bekezdése helyett a következő: A Társulás gazdálkodására az Áht., az Ávr., a Számv. tv.,
továbbá az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet előírásai alkalmazandók.
3./ V.1.1.és V.1.2. pontja helyett a következő:
1. A Társulás tagjai jelen megállapodásban foglalt feladatai megvalósítására közös pénzügyi alapot (a továbbiakban:
alap) hoznak létre.
Az alap a társulás vagyona.
A pénzügyi alapban lévő összeget a Társulási Tanács által meghatározott céltól eltérően felhasználni nem lehet.
A pénzügyi alap forrásai, fajlagos működési hozzájárulás:
- A működési hozzájárulást a tagok évenként két részletben: első részlet tárgyév március hó 31-ig, második részlet
tárgyév szeptember hó 30-ig fizetik be a Társulás számlájára.
- Pályázati forrás.
2. A Társulás részére a tagok alapításkor vagyontárgyat nem adnak át.
A Társulás működéséhez szükséges pénzügyi forrást a tagok az alapítás évében 10Ft/ állandó lakos fajlagos
működési hozzájárulás alapul vételével határozzák meg.
A fajlagos hozzájárulás mértékének meghatározásánál az előző év január 1-i állandó lakosságszám az irányadó.
A következő költségvetési években szükséges működési hozzájárulás fajlagos mértékét, a várható működési
hozzájárulás megfizetésének részletes feltételeit a Társulási Tanács javaslatára a tag önkormányzatok képviselőtestületei határozzák meg.
A tagokat terhelő működési hozzájárulás megfizetésének részletes feltételeiről a Társulási Tanács dönt.
A fizetendő működési hozzájárulás esedékességéről és a fizetés módjáról a Társulási Tanács elnöke írásban
tájékoztatja a Tagokat. A működési hozzájárulás költségvetési fedezetét a Tagok a mindenkori helyi önkormányzati
költségvetési rendeletükben biztosítják.
4./ A VIII.1. táblázat helyett a következő:
Település
Békéscsaba
Gyomaendrőd
Körösladány
Szarvas
Csabacsűd
Kondoros
Csárdaszállás
Kétsoprony
Szabadkígyós
Összesen

Képviselő

Lakosságszám
2014.01.01.
61663
14 081
4 726
16 711
1 858
5 251
444
1 428
2 736
108 898

Szarvas Péter polgármester
Toldi Balázs polgármester
Kardos Károly polgármester
Babák Mihály polgármester
Molnár József polgármester
Ribárszki Péter polgármester
Petneházi Bálintné polgármester
Völgyi Sándor polgármester
Balogh József polgármester

Szavazati arány
50%
15%
5%
17,5 %
2%
5,5 %
0,5 %
1,5 %
3%
100%

5./ VIII.3. hetedik bekezdése helyett:
A felügyelő bizottság évente legalább egy alkalommal, de szükség szerint többször is ülésezik.
E megállapodás minden tagönkormányzat minősített többségű döntését követően lép hatályba.
A társulási megállapodás egyebekben nem módosul.
Az Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módisítását a
fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi testületi határozatokkal hagyták jóvá.
Kondoros Város Önkormányzat képviselő-testülete __________________határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete ______________határozata
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete __________________ határozata
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testülete _____határozata
Csabacsüd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete ___________ határozata
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Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete ____________ határozata
Kétsoprony Község Önkormányzat Képviselő-testülete ______________ határozata
Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete _______________ határozata
Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete ____________ határozata
A fentiek szerint ezen szerződést, mellékletét képező aláírási íven – a tagok eredeti példányban jóváhagyólag
aláírták.
………………………………………………
Ribárszki Péter
Zsindely Ferencné
polgármester
jegyző
Kondoros Város Önkormányzata

………………………………………………
Toldi Balázs
Dr. Csorba Csaba
polgármester
jegyző
Gyomaendrőd Város Önkormányzata

………………………………………………
………………………………………………
Babák Mihály
Dr. Melis János
Szarvas Péter Dr. Szvercsák Szilvia
polgármester
jegyző
polgármester
jegyző
Szarvas Város Önkormányzata
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
………………………………………………
………………………………………………
Molnár József Kasikné Csík Zsuzsanna Petneházi Bálintné Dr. Csorba Csaba
polgármester
jegyző
polgármester
jegyző
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
Csárdaszállás Község Önkormányzata
………………………………………………
Völgyi Sándor
Surinné Szász Margit
polgármester
jegyző
Kétsoprony Község Önkormányzata

………………………………………………
Kardos Károly
Ilyés Lajos
polgármester
jegyző
Körösladány Város Önkormányzata

………………………………………………
Balogh József
Zatykó Katalin
polgármester
jegyző
Szabadkígyós Község Önkormányzata

,

Települési szilárd hulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése a továbbiakban
KEOP-7.2.3.0-2007-0013 azonosítószámú projektre létrehozott
Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs
Önkormányzati Társulás
Társulási megállapodás egységes szerkezetben 2014._________________
Az alábbi felsorolt települési önkormányzatok képviselő-testületei, a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A.§ (1)
bekezdés h) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 41. § (1) bekezdésében,
foglaltak, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény
(Ttv16-18. ) §-ai alapján, a települési szilárd hulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok
elvégzése érdekében, a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális
Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló
16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet (MeHVM rendelet) 11.§(2) bekezdés e) pontjában előírtakra
figyelemmel:
1. Kondoros Város Önkormányzata 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. sz.
2. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz.
3. Szarvas Város Önkormányzata 5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27. sz.
4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.
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5. Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata 5551 Csabacsüd, Szabadság út 41. sz.
6. Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi u. 17. sz.
7. Kétsoprony Község Önkormányzata 5674 Kétsoprony, Dózsa u. 11. sz.
8. Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa út 2. sz.
9. Szabadkígyós Község Önkormányzata 5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7. sz. önkormányzatok, mint alapító
tagok (együttesen és a továbbiakban, mint Tagok)
Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás névenönálló jogi személyiséggel
rendelkező önkormányzati társulást, továbbiakban Társulást hoztak létre és biztosították annak feltételeit.
A megállapodást a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban: Mötv.)
146. §.(1) bekezdése alapján történt felülvizsgálat után – figyelemmel az Mötv. 87-95. § rendelkezéseire – az
alábbiak szerint módosítják és foglalják egységes szerkezetbe:
PREAMBULUM
Alapító tagok a társulás létrehozását megelőzően a KEOP-7.2.3.0-2007-0013 számú projekt első fordulójában
konzorciumi szerződést kötöttek, amelyben rögzítették, hogy a pályázat II. fordulóra történő beadásáig létrehozzák a
jelen jogi személyiséggel rendelkező társulást.
Ezen társulási megállapodás megkötésénél Tagok, elsősorban az Európai Unió szervei által elfogadott vonatkozó
közösségi jogszabályokat, a KEOP-7.2.3.0-2007-0013 számú projekt megvalósításával összefüggő hazai
jogszabályokat, a pályázati felhívást és útmutatót, továbbá az Ötv., Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011.évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban: Mötv.) a Ttv., az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény az
államháztartásról (Áht.) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.) a hulladékról szóló 2012. . CLXXXV
törvény - továbbiakban hulladékról szóló törvény. - és az ezen törvények végrehajtásával kapcsolatos egyéb
jogszabályok, illetve a Ptk. rendelkezéseit veszik figyelembe.
A Társulás tagjai rögzítik, hogy a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulásukat szabad
elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján
hozzák létre, a tagok települési önkormányzati feladatainak hatékonyabb, célszerűbb megoldására.
A KEOP-7.2.3.0-2007-0013 számú hulladékgazdálkodási projekt a társulást alapító önkormányzatok
együttműködésére épülő az önkormányzatok jogszabályban előírt kötelező közfeladatai közé tartozó települési
hulladékkezelési közszolgáltatásról való gondoskodási kötelezettség teljesítéséhez szükséges környezetvédelmi
előírásoknak meg nem felelő hulladéklerakók rekultivációját és ezen munkálatok eredményességét 5 éven át tartó
műszaki ellenőrzési tevékenység és az e tevékenység keretében történő állapotfelmérő munkálatok elvégzését
valósítja meg.
A II. fordulóra benyújtott KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0013 azonosítószámú pályázatot a Közreműködő Szervezet
támogatásra érdemesnek ítélte 2010. november 30-án. A Támogatási Szerződést 2011. április 28-án megkötöttük az
Energia Központ Nonprofit Kft-vel (KSZ).
I. A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE
A Társulás neve: Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás
A Társulás rövidített neve: Körös-völgyi HRT.
Székhelye: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. sz.
Működési területe: a társult települések közigazgatási területe
A Társulás alapítói jogokkal felruházott irányító szerv: A társult önkormányzatok képviselő-testületei.
A Társulás irányító szerve: Kondoros Város Önkormányzata 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. sz.
Törvényességi felügyeletet ellátó szerv: Békés Megyei Kormányhivatal
A Társulás létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat) megnevezése, kelte, száma:
Kondoros Város Önkormányzat képviselőtestülete 201/2009. (IX. 10.) határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 349 /2009. (IX. 21) határozata
Szarvas Város Önkormányzat Képviselőtestülete 493/2009. (IX. 15.) határozata
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselőtestülete 581/2001. (IX. 24.) határozata
Csabacsüd Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 156/2009. (IX. 14.) határozata
Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselőtestülete 99/2009. (IX. 15.) határozata
Kétsoprony Község Önkormányzat Képviselőtestülete 43/2009. (IX. 08.) határozata
Körösladány Város Önkormányzat Képviselőtestülete 214/2009. (IX. 17.) határozata
Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselőtestülete 84/2009. (IX. 16.) határozata
II. A TÁRSULÁS IDŐTARTAMA
A Társulás a KEOP projekt beruházási szakaszának teljes befejezéséig és az azt követő 5 éves fenntartási
időszakra jött létre.
III. A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA
A Társulás önálló jogi személy.
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A Társulásnak önálló munkaszervezete nincs, annak feladatait a Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal, mint
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el.
A Társulás, a projekt végrehajtása során, a társult önkormányzatok, mint a KEOP projekt közös
kedvezményezettjeinek (MeHVM rendelet 11. § (2) bek. e) pont) megbízásából, a projekt lebonyolításáért felelős
projektgazdaként jár el.
Az alapító önkormányzatok megbízásából a Társulás irányító szerve – az alapítók képviseletében – az Áht. és Ávr.
szerint kezdeményezi a Társulásnak a kincstárnál történő nyilvántartásba vételét.
A Társulás a nyilvántartásba való bejegyzésével, a bejegyzés napjával jön létre.
IV. A TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK
A Társulás tagjai a Mötv. 41. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szervezeti és működési
szabályzataik egyidejű módosításával, a Mötv-ben illetve a hulladékról szóló törvényben meghatározott
hulladékgazdálkodási feladatok közül a Társulásra ruházza át a Társulás célját képező projekt megvalósításával
kapcsolatos alábbi feladat- és hatásköröket:
Jelen Társulásban résztvevő önkormányzatok feladata a hulladékról szóló törény értelmében a területükön a
hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006 ( IV.5) KvVM rend. 15-17.§. szerint
hulladéklerakó lezárása, utógondozás, rekultiváció.
A társult Önkormányzatok ezen feladatukat együttműködve, összehangoltan a Társulás útján látják el oly módon,
hogy a feladatok elvégzéséhez szükséges anyagi eszközök megszerzésére pályázatot nyújtanak be a Települési
szilárdhulladék lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése című KEOP.2.3.0.pályázati
felhívásra.
A II. fordulóra a pályázat benyújtásra került. KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0013 azonosítószámú pályázatot a
Közreműködő Szervezet támogatásra érdemesnek ítélte 2010. november 30-án. A Támogatási Szerződést 2011.
április 28-án megkötöttük az Energia Központ Nonprofit Kft-vel (KSZ).
A Társulás alaptevékenysége(i):
Szakágazat száma:
390000
megnevezése:
Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
Kormányzati funkció:
megnevezése:

051040
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

A Társulás a KEOP projekt megvalósítása során, ellátja a projektgazda feladatát.
V. A TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSA, VAGYONA
A Társulás pénzeszközeit a Kondoros Város Önkormányzata által meghatározott hitelintézetnél nyitott bankszámlán
kezeli. Más hitelintézetnél bankszámlát nem nyithat.
Hitelintézet megnevezése: OTP Bank Nyrt. Dél-alföldi Régió Békéscsabai Fiókja
Bankszámlaszám: 11733003-15772000-00000000
A Társulás gazdálkodására az Áht., az Ávr., a Számv. tv., továbbá az államháztartás számviteléről szóló
4/2013.(I.11.) Korm. rendelet előírásai alkalmazandók.
V.1. A Társulás működésének költségvetési forrása:
A Társulás tagjai a Társulás működésének forrásait saját költségvetésükből, lakosságszám-arányosan biztosítják.
Az éves működési célú támogatási igényről és az egyes Tagokat terhelő befizetési kötelezettségekről a Társulási
Tanács az adott költségvetési évet megelőző év december 15. napjáig, határozattal dönt. A Társulási Tanács
határozata alapján, a Társulás Elnöke legkésőbb az adott költségvetési év január 10. napjáig, írásban értesíti a
Tagokat a következő évi befizetési kötelezettségeikről és azok esedékességéről.
V.2. A Társulás Vagyona:
1. A Társulás tagjai jelen megállapodásban foglalt feladatai megvalósítására közös pénzügyi alapot (a
továbbiakban: alap) hoznak létre.
Az alap a társulás vagyona.
A pénzügyi alapban lévő összeget a Társulási Tanács által meghatározott céltól eltérően felhasználni nem lehet.
A pénzügyi alap forrásai, fajlagos működési hozzájárulás:
- A működési hozzájárulást a tagok évenként két részletben: első részlet tárgyév március hó 31-ig, második részlet
tárgyév szeptember hó 30-ig fizetik be a Társulás számlájára.
- Pályázati forrás.
2. A Társulás részére a tagok alapításkor vagyontárgyat nem adnak át.
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A Társulás működéséhez szükséges pénzügyi forrást a tagok az alapítás évében 10Ft/ állandó lakos fajlagos
működési hozzájárulás alapul vételével határozzák meg.
A fajlagos hozzájárulás mértékének meghatározásánál az előző év január 1-i állandó lakosságszám az irányadó.
A következő költségvetési években szükséges működési hozzájárulás fajlagos mértékét, a várható működési
hozzájárulás megfizetésének részletes feltételeit a Társulási Tanács javaslatára a tag önkormányzatok képviselőtestületei határozzák meg.
A tagokat terhelő működési hozzájárulás megfizetésének részletes feltételeiről a Társulási Tanács dönt.
A fizetendő működési hozzájárulás esedékességéről és a fizetés módjáról a Társulási Tanács elnöke írásban
tájékoztatja a Tagokat. A működési hozzájárulás költségvetési fedezetét a Tagok a mindenkori helyi önkormányzati
költségvetési rendeletükben biztosítják.
3. A tulajdonnal való rendelkezési jogot a Társulási Tanács gyakorolja. A rendelkezési jog gyakorlásának,
átruházásának szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat rögzíti.
4. A Társulás megszűnése esetén a meglévő vagyon és annak szaporulata a Társulás tagjait pénzügyi
hozzájárulásuk arányában illeti meg
V.3. A KEOP projekt keretében megvalósuló beruházás és annak tulajdonjoga:
A KEOP projekt keretében, Tagok az alábbi létesítmények megvalósítását tervezik:
Kondoros Város Önkormányzata tulajdonát képező 0237/1, 0236/13, 0239/11 helyrajzi számú szilárd hulladéklerakó
terület rekultivációja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonát képező 0130/12, helyrajzi számú szilárd hulladéklerakó terület
rekultivációja.
Szarvas Város Önkormányzata tulajdonát képező 3544/6, 3544/7, 3544/11, 3544/15 helyrajzi számú található szilárd
hulladéklerakó terület rekultivációja.
Csárdaszállás Község Önkormányzata tulajdonát képező 223/2 helyrajzi számú szilárd hulladéklerakó terület
rekultivációja.
Kétsoprony Község Önkormányzata tulajdonát képező 037/4 helyrajzi számú szilárd hulladéklerakó terület
rekultivációja.
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata tulajdonát képező 0336/3 helyrajzi számú szilárd hulladéklerakó terület
rekultivációja.
Békéscsaba Megyei Jogú Város tulajdonát képező 0164 helyrajzi számú szilárd hulladéklerakó terület rekultivációja.
Körösladány Város Önkormányzatának tulajdonát képező 0958/9 helyrajzi számú szilárd hulladéklerakó terület
rekultivációja.
Szabadkígyós Község Önkormányzatának tulajdonát képező 084/1 helyrajzi számú szilárd hulladéklerakó terület
rekultivációja.
Tagok vállalják, hogy a projekt megvalósítása érdekében biztosítják a KEOP-7.2.3.0-2007-0013 számú projekttel
érintett ingatlanok tulajdonjogának, használati jogának a projekt céljainak megfelelő rendezettségét.
A Társulás a Támogatási szerződés teljesítése során a településeken megvalósult vagyont a vagyon aktiválásakor,
vagy üzembe helyezésekor minden további ellenszolgáltatás nélkül az érintett települési önkormányzat részére
tulajdonba adja.
A Társulás tagjai vállalják, hogy a Projekt eredményének közös fenntartásáról gondoskodnak.
A KEOP projekt során a felsorolásban szereplő rekultivált ingatlanok értékesítésére nem kerül sor.
V.4. A KEOP projekt megvalósításának forrásai:
V.4.1. A beruházás finanszírozása
A társulás tagjai aláírásukkal elfogadják, hogy a pályázat 2. fordulójában a rekultivációs munkák településekre
vetített, beruházás költségei a következők:
Kivitelezés
Kivitelezés
Beruhá-zás Szolgáltatások
Összesen
Település
összesen
összesen (bruttó)
arány
(bruttó)
(bruttó)
(nettó)
Békéscsaba
644 448 772 Ft
818 449 940 Ft
63 %
35 811 851 Ft
854 261 791 Ft
Gyomaendrőd
63 645 326 Ft
80 829 564 Ft
6%
3 410 653 Ft
84 240 217 Ft
Körösladány
35 716 174 Ft
45 359 541 Ft
3%
1 705 326 Ft
47 064 867 Ft
Szarvas
113 281 185 Ft
143 867 105 Ft
11 %
6 252 863 Ft
150 119 968 Ft
Csabacsüd
36 392 127 Ft
46 218 001 Ft
3%
1 705 326 Ft
47 923 327 Ft
Kondoros
78 103 108 Ft
99 190 947 Ft
8%
4 547 537 Ft
103 738 484 Ft
Csárdaszállás
17 124 373 Ft
21 747 954 Ft
2%
1 136 884 Ft
22 884 838 Ft
Kétsoprony
11 131 936 Ft
14 137 559 Ft
1%
568 442 Ft
14 706 001 Ft
Szabadkígyós
26 506 705 Ft
33 663 515 Ft
3%
1 705 326 Ft
35 368 841 Ft
Összesen
1 026 349 706 Ft 1 303 464 126 Ft
100 %
56 844 208 Ft
1 360 308 334 Ft
Tagonként az elkülönített alszámla száma:
Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a beruházások ütemében szükséges költségek forrását a Társulás
rendelkezésére bocsátják. Amennyiben a tag önkormányzatok a Társulási Tanács elnökének írásbeli értesítésében
foglalt határidőre az esedékes szükséges költség rendelkezésre bocsátását elmulasztják, a Társulás székhelye
szerinti önkormányzat a tag önkormányzat költségvetési elszámolási számlája ellen azonnali beszedési megbízás
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benyújtására jogosult. A tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazó levélben bejelentik a számlavezető
pénzintézetüknek a Társulás székhelye szerinti Önkormányzat megnevezését és pénzforgalmi jelzőszámát, mint
azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosultat azzal, hogy tagok a szükséges költség teljes összegének
megfizetéséig, a felhatalmazást nem vonhatja vissza. A felhatalmazás bank által aláírt egy példányát, a tagok
kötelesek a Társulásnak átadni.
Felek megállapodnak abban, hogy ha a Székhely Önkormányzat nem tesz eleget a Társulás felé vállalt fizetési
kötelezettségének, úgy a Társulási Tanács új székhely önkormányzat kijelöléséről dönthet, amelyet egyúttal
felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely önkormányzat ellen azonnali beszedési megbízást (inkasszót) nyújtson
be.
Tagok tudomásul veszik, amennyiben valamely önkormányzat a jelenlegi megállapodásban vállalt fizetési
kötelezettségeit határidőben és felhívásra nem teljesíti, az esetben a kötelezett késedelembe esnek. A fizetésre
kötelezett a késedelembe esés időpontjától kezdve a Ptk. megfelelő rendelkezései szerint köteles a jegybanki
alapkamattal megegyező mértékű kamatot fizetni. A kamatfizetési kötelezettség beáll akkor is, ha a kötelezett
késedelmét kimenti.
VI. ÜZEMELTETÉS
Tagok kötelezettséget vállalnak arra vonatkozóan, hogy a mindenkori vonatkozó jogszabályoknak megfelelően
kiválasztott üzemeltető útján gondoskodnak a Felügyelőség által előírt a hulladéklerakó rekultivációjára és
utógondozására vonatkozó környezetvédelmi követelmények betartásáról.
Az utógondozási időszakban a rekultivált hulladéklerakó karbantartásáért, megfigyeléséért és ellenőrzéséért a
mindenkori üzemeltető felelős a 20/2006.(IV.5.) KvVM rendelet 3. számú mellékletében foglaltak
figyelembevételével. Az üzemeltető köteles az utógondozás időszakában észlelt környezetszennyezésről a
Felügyelőséget –az észleléstől számított 8 napon belül – értesíteni.
VII. ELŐZETES MEGÁLLAPODÁSOK, KÖVETENDŐ ELVEK, A TÁRSULÁS ÉS TAGJAI FELADATAI,
KÖTELEZETTSÉGEI
Jelen társulási megállapodás aláírásával a tagok, mint önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy közös
környezeti és gazdasági érdekeiknek megfelelően, ezen megállapodás kereti között az alábbiak szerint működnek
együtt:
VII.1. Tagok kötelezettséget vállalnak a jelen megállapodás betartására, különös tekintettel a jelen megállapodás IVVI. fejezeteiben rögzített , Tagokat terhelő kötelezettségek teljesítésére.
VII.2. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt megvalósítása érdekében kölcsönösen együttműködnek
egymással.
VII.3. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy az érintett térség környezetvédelmi érdekeit, egységes fejlődését
szem előtt tartva, a szerződésben foglalt elveket betartják, a továbbiakban annak érvényesülését nem akadályozzák,
a rendszer működését aktív tevékenységgel szolgálják, közreműködnek a megvalósításban. Tagok továbbá
megállapodnak abban, hogy kizárólag a projekt alapdokumentumaival összhangban lehetséges a rendszerhez
történő csatlakozás.
VII.4. Tagok megismerik, átgondolják és értékelik a térségi hulladékgazdálkodási rendszer szerepét, a szerződésben
megfogalmazott jogokat és kötelezettségeket, elfogadják a kialakított felelősségi rendszert.
VII.5. Tagok tudomásul veszik, hogy a társulási megállapodás felmondására csak a jelen megállapodás XII.
fejezetében meghatározottak szerint van lehetőség. Tagok elfogadják, hogy esetleges felmondásuk a társulás
számára jelentős hátránnyal is járhat, melyért teljes felelősséggel tartoznak, és az általános jogelveknek
megfelelően, teljes körűen jótállni kötelesek.
VII.6. Tagok kötelezettséget vállalnak, hogy a projekt végrehajtása során a magyarországi hatályos jogszabályi
rendelkezések, valamint a vonatkozó EU előírások szerint járnak el, így különösen figyelemmel lesznek a
közbeszerzési törvény, a koncessziós törvény, a hulladékról szóló törvény és a hatósági árszabályozás
rendelkezéseire.
VII.7. A társult önkormányzatok átvállalják a fejlesztés közös megvalósításából, kiváló önkormányzat(ok) szükséges
költség részének finanszírozását azzal, hogy a kiváló önkormányzattal szemben fenntartják a kiválással általa
okozott károkért való kártérítési igényüket.
VII.8. Ezen szerződés elfogadása és aláírása a tagok részéről egyben kötelezettségvállaló elfogadó nyilatkozat is. A
társuló önkormányzatok tudomásul veszik, hogy jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeik teljesítéséért, a
támogatást folyósító szervezetek felé, egyetemleges és korlátlan felelősséggel tartoznak.
VII.9. Tagok a saját közvetlen tevékenységük során előtérbe helyezik jelen szerződés elveit és az itt megfogalmazott
érdekprioritást. Ezen tevékenységeik: a saját hatáskörben történő jogszabályalkotás, helyi rendezési tervek,
szolgalmi jogok, belterületbe vonás, telekhatár módosítás, továbbá minden olyan feladat, mely nélkülözhetetlen a
projekt végrehajtásához.
VII.10. A Tagok kötelezettséget vállalnak a projekt megvalósításához szükséges adatok szolgáltatására, továbbá a
már meglévő üzemeltetési és közszolgáltatási szerződéseik rendelkezésre bocsátására. E körben a Tagok nem
hivatkozhatnak településük érdekeire, mint „üzleti titokra”.
VII.11. A Tagok, illetve képviselőik a tudomásukra jutott információkat csak a projekt megvalósítása érdekében
használhatják fel, egyébként azokat üzleti titokként kötelesek kezelni.
VII.12. A Tagok vállalják, hogy az alábbi feladatok előkészítésében, illetve a szükséges döntések meghozatalában a
Társulással és a projekt megvalósítását munkafeladatként végző hivatallal együttműködnek:
VII.12.1. Szervezeti, gazdasági területen:
·
Amennyiben az szükséges, együttműködési megállapodások megkötése az érintett települések között;
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·
A projekt kidolgozásáért felelős szervezet részére megbízás adása;
·
A működtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása;
·
Nemzetközi támogatás pályázati feltételeinek biztosítása;
·
A projekt teljes körű lebonyolítása, ideértve a beruházások teljes pénzügyi, a számviteli és adóügyi
elszámolását és a tagokkal való belső elszámolást is;
·
Lakossági fórumok szervezése, a közösségtájékoztatás (PR) dokumentálása;
·
Pályázati részvételek szervezése, koordinálása;
·
Tervezési, szolgáltatási feladatok pályáztatásának kidolgozása;
·
Beszerzési feladatok (gépek, eszközök) pályáztatásának kidolgozása;
·
Építési feladatok pályáztatásának kidolgozása;
·
A projekt végrehajtáshoz szükséges szerződéseket, megállapodások előkészítése, adott esetben
megkötése.
VII.12.2. Műszaki területen:
- A környezetvédelmi előírásoknak meg nem felelő hulladéklerakók rekultivációja
VIII. BELSŐ SZERVEZETI RENDSZER
Tagok jelen Társulási Megállapodás aláírásával egyidejűleg az alábbi szervezeti rendszerben állapodnak meg:
Szervezeti rendszer:
1. Társulási Tanács
2. Társulási Tanács Elnöke,
3. Társulási Tanács Alelnöke
4. Felügyelő Bizottság
Tagok elfogadják, hogy a KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0013 számú projekt végrehajtásáért felelős szervezetként, azaz
projektgazdaként a Társulás jár el.
A Társulás Elnöke tudomásul veszi, hogy valamennyi – a pályázati projekt elnyerése, illetve megvalósítása
szempontjából érdeminek minősíthető, illetve a tagok által megjelölt – kérdésben a mindenkor hatályos közösségi és
hazai jogszabályokban, a Támogatási Szerződésben és a jelen megállapodásban foglaltak szerint köteles eljárni és
a megtett lépésekről utólag a Társulási Tagoknak, és a Felügyelő Bizottságnak beszámolni köteles. Azon
jognyilatkozatokat, amelyeknek következtében a Társulás tagjai számára a Támogatási Szerződéstől eltérő
kötelezettségek keletkeznek, csak a Társulási Tanács előzetes egyetértésével teheti meg. Ez esetben a Társulási
Tanács tagjai kötelezettséget vállalnak, hogy a vonzáskörzetükhöz tartozó önkormányzatokat a döntésről
tájékoztatják.

VIII.1. Társulási Tanács
A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely a társult tagok polgármestereinek összességéből áll.
A Társulási Tanács tagjai az alább felsorolt személyek, akik az általuk képviselt település lakosságának számával
arányos szavazati joggal rendelkeznek, de ez a szavazati arány egyik tag esetében sem haladhatja meg az összes
szavazat 50 %-át. Ebben az esetben a 50 %-on felül maradó rész a többi önkormányzat között lakosságszám
arányosan kerül elosztásra.
A társult önkormányzat szavazati arányát a Tanácsban az alábbi táblázatban részletezett lakosság-szám
arányban állapítják meg.
Lakosságszám
Szavazati arány
2014.01.01.
Békéscsaba
Szarvas Péter polgármester
61663
50%
Gyomaendrőd
Toldi Balázs polgármester
14 081
15%
Körösladány
Kardos Károly polgármester
4 726
5%
Szarvas
Babák Mihály polgármester
16 711
17,5 %
Csabacsűd
Molnár József polgármester
1 858
2%
Kondoros
Ribárszki Péter polgármester
5 251
5,5 %
Csárdaszállás
Petneházi Bálintné polgármester
444
0,5 %
Kétsoprony
Völgyi Sándor polgármester
1 428
1,5 %
Szabadkígyós
Balogh József polgármester
2 736
3%
Összesen
108 898
100%
A Társulási Tanács dönt a jelen Társulási Megállapodásban meghatározott és a Társulás tagjai által átruházott,
valamint a vonatkozó jogszabályok szerint meghatározott saját feladat- és hatáskörben.
VIII.1.1. A Társulási Tanács feladat- és hatásköre:
a.
a Társulási Tanács elnökének, elnökhelyettesének a megválasztása, visszahívása,
b.
Település

Képviselő
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c.
a működési hozzájárulás mértékének megállapítása,
d.
Tagokat terhelő egyéb kötelezettség megállapítása,
e.
a hatáskörbe utalt pénzeszközök felhasználásáról döntés, szükség szerint szakértői vélemények figyelembe
vételével,
f.
Tag kizárásának elhatározása.
g.
jelen társulási megállapodás módosítása, mely határozat hatálybalépéséhez a Társulásban résztvevő
képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével hozott döntése szükségeltetik,
h.
Társulás megszűnésének elhatározása, mely határozat a Társulásban résztvevő képviselő-testületek
mindegyikének minősített többségével hozott döntésével lép hatályba,
i.
Társulás éves munkatervének, költségvetésének elfogadása. A költségvetés első félévi, háromnegyedévi és
éves végrehajtásáról szóló beszámoló; éves mérlegének elfogadása,
j.
a megállapodásban foglalt célok megvalósításának áttekintése, stratégiai célok meghatározása,
k.
a projekt szerinti célkitűzések megvalósulásának, azok időarányos állapotának elemzése és értékelése,
l.
a Tagok között felmerülő esetleges vitás kérdések megtárgyalása, esetleg állásfoglalás a kérdésében, illetve a
végrehajtás során felmerülő problémák körében,
m. a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása,
n.
a Támogatási Szerződés elfogadása, annak módosítása,
o.
A jelen megállapodás IV. fejezetében meghatározott, átruházott önkormányzati feladatokkal kapcsolatos illetve
az átruházott hatáskörbe tartozó döntések meghozatala.
VIII.1.2. A Társulási Tanács működése:
A Társulási Tanács megalakultnak tekinthető, ha a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek mindegyike
jóváhagyta a társulási megállapodást, megválasztotta képviselőjét, és a társulási tanács alakuló ülése kimondta
megalakulását.
A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal össze kell hívni. A Tanács ülését
össze kell hívni, ha a Tanács hatáskörébe tartozó kérdésekben kell dönteni, ha azt bármely Tag a napirend egyidejű
megjelölésével indítványozza, illetve ha a törvényességi ellenőrzési jogkörében eljárva azt a Békés Megyei
Kormányhivatal kezdeményezi.
A Tanács üléseinek összehívása és a napirend kialakítása az elnök feladata, de a napirend összeállításában a
Tanács bármely tagjának indítványtételi joga van.
A Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze írásban, az ülés napját megelőzően
legalább 5 nappal korábban. Sürgős esetben ennél rövidebb idő is lehetséges, de csak a tagok megfelelő értesítése
mellett.
A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén a Tagok több mint fele jelen van és a jelenlévő tagok a
szavazatok legalább felével rendelkeznek.
A javaslat elfogadásához legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok
szavazatainak több mint felét. (egyszerű szótöbbség)
A minősített többséghez legalább annyi tag szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok
szavazatának több mint felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának felét.
A Tanács minősített többségű döntése szükséges:
- szervezeti és működési szabályzat elfogadásához,
- működési hozzájárulás mértékének megállapításához,
- kizárás a társulásból.
Határozatképtelenség esetén az eredeti időpontot követő 8 napon túli, de 30 napon belüli időpontra kell az újabb
ülést összehívni.
A Társulási Tanács Tagjának akadályoztatása esetén szavazati joggal kizárólag testületi döntés alapján a testület
bármely tagja, vagy az Önkormányzat alpolgármestere élhet.
A Társulási tanács ülésére bármely tag indítványozhatja szakértők vagy egyéb személyek meghívását. Ezen
személyek az ülésen részt vehetnek, a napirendi pontokhoz hozzászólhatnak, de szavazati joggal nem
rendelkeznek.
A Tanács határozatait az Mötv. 48. §-ában meghatározott szabályok szerint hozza.
A Társulási Tanács határozatai a meg nem jelent tagokra is kötelező érvényűek. A Társulási Tanács tagjai a
Társulási Tanácsban hozott döntésekről kötelesek 30 napon belül írásban (elektronikus, vagy postai úton)
tájékoztatni az őket delegáló önkormányzatokat.
A Tanács üléséről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen résztvevő
képviselők és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű
eredményét és a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvre a képviselő-testületek üléséről szóló jegyzőkönyv szabályait
kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a jegyzőkönyvet a Társulási Tanács Elnöke és a Társulás Titkára írja alá. A
jegyzőkönyvet, az ülést követő 15 napon belül az elnök megküldi a társulás székhelye szerinti Békés Megyei
Kormányhivatalnak.
VIII.1.3. A Társulási Tanács elnöke
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A Társulási Tanács tagjai közül elnököt választ.
A Társulási Tanács tagjai sorából az alakuló ülésen, 2/3-os többségi szavazással határozott időre 2 alelnököt
választ.
Az elnök, az alelnökök megbízatása önkormányzati tisztségük betöltéséig áll fenn.
A Társulási Tanács elnöke a Társulás ügyeinek vitele keretében
a. képviseli a Társulást és a projektet harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt,
b. c. összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét,
d. a Társulás mérlegét Tagok számára hozzáférhetővé teszi,
e. évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a Társulás működéséről,
feladatainak ellátásáról, a társulási cél megvalósulásáról,
f. ellátja mindazon feladatokat, melyet a társulási megállapodás, illetve a Társulási Tanács számára előírt,
Az elnök Társulással összefüggő feladatai megvalósításához –a közbeszerzési szabályok betartása mellett –
jogosult szakértők igénybevételére, valamint segítő munkaszervezet igénybevételére a Társulás költségén.
A Társulás elnöke a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni. Kötelezettségének megszegésével okozott kárért a
polgári jog szabályai, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint felel.
Az elnöki megbízatás megszűnik:
önkormányzati tisztségének megszűnésével,
az őt delegáló önkormányzat által történő visszahívással
lemondással,
elhalálozással.
Lemondás esetén az elnök köteles az új elnök személyének megválasztásáig a megbízatásával járó feladatokat
ellátni, köteles a lemondásától számított 15 napon belül a Társulási Tanács ülését összehívni az új elnök
megválasztásának céljából. Az elnök lemondásával az alelnöki megbízatás nem szűnik meg.
A Társulás alelnökére megbízatási időtartamára az elnökre vonatkozó rendelkezések irányadóak azzal, hogy ezen
megbízatás a társulási tanács által történő visszahívással is megszüntethető.
A Társulás alelnöke az elnök munkáját segíti, illetve akadályoztatása esetén – a Társulási Tanács által
meghatározott helyettesítési rendben – teljes jogkörrel helyettesíti a IX. fejezetben foglaltak szerint.
VIII.3. Felügyelő Bizottság
A Tagok megállapodnak abban, hogy a Társulási Tanács első ülésén a Társulás működésének és gazdálkodásának
ellenőrző-felügyelő szervként 3 főből álló Felügyelő Bizottságot hoznak létre.
A Felügyelő Bizottság elnöke: Szarvas Város Önkormányzatának delegáltja
A Felügyelő Bizottság tagjai: Csárdaszállás Önkormányzatának delegáltja
Körösladány Önkormányzatának delegáltja
A delegáló önkormányzatok a felügyelő bizottság tagjainak személyét, vagy a személyükben bekövetkező változást
kötelesek a Társulási Tanács részére írásban bejelenteni.
A felügyelő bizottság elnökét tartós akadályoztatása esetén – a felügyelő bizottság részletes ügyrendjében foglaltak
szerint – Körösladány Önkormányzatának delegáltja helyettesíti.
A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.
A felügyelő bizottság kiemelt feladata a beruházás működési, pénzügyi ellenőrzése.
A felügyelő bizottság évente legalább egy alkalommal, de szükség szerint többször is ülésezik.
A felügyelő bizottság ülését az elnök az ülés napját legalább 15 nappal megelőzően írásban hívja össze.
A felügyelő bizottság ülését a bizottság bármely két tagja írásban összehívhatja az ok és a cél egyidejű
megjelölésével, ha a bizottság összehívására irányuló kérelmüket az elnök 15 napon belül nem teljesíti.
Az ülés összehívására vonatkozó határidőtől rendkívül indokolt, halaszthatatlan esetekben a felügyelő bizottság
saját ügyrendjében szereplő feltételek mellett el lehet térni. Ez esetben az ülés telefonon, illetve egyéb más úton (email, stb.) történő összehívása is megengedhető.
A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok több mint fele jelen van. Határozatképtelenség
esetén 15 napon belül újabb ülést kell összehívni. A megismételt ülés a megjelent tagok számától függetlenül
határozatképes.
A felügyelő bizottság a döntéseit egyszerű többséggel hozza meg.
A felügyelő bizottságot félévente tájékoztatni kell a projekt állásáról. A tájékoztatást a Hivatal köteles megtenni
minden félévet követő 15. napig.
A felügyelő bizottság jogszabályba, a jelen szerződésbe ütköző, vagy a társulás érdekeit sértő intézkedés,
mulasztás tapasztalása esetén észrevételt tehet, illetve jelzéssel élhet.
A felügyelő bizottság feladat és hatásköre:
·
az ütemezett kivitelezés és pénzfelhasználás ellenőrzése,
·
a tagok elé terjesztendő jelentések, beszámolók vizsgálata, a vizsgálat eredményéről beszámoló készítése,
·
a tagok tájékoztatásának vizsgálata,
·
a projekt bármely résztvevőjétől felvilágosítás, tájékoztatás kérése.
A felügyelő bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet az ülés elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető ír
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alá.
A felügyelő bizottság részletes ügyrendjét maga határozza meg.
A felügyelő bizottsági tagok megbízatása visszavonásig tart.
IX. A TÁRSULÁS KÉPVISELETE
A Társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt általános képviseleti jogkörrel
felruházva – a VIII.1.3. foglaltak szerint – az elnök képviseli. Az elnök akadályoztatása esetén a Társulás
képviseletére a Társulási Tanács által meghatározott helyettesítési rend szerint alelnök jogosult.
A Társulást az elnök önállóan képviseli. A Társulás jegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt,
előnyomott vagy nyomtatott társulási név alatt az elnök teljes nevét önállóan írja alá.
Az eredeti iratról, okiratról készült tömegesen jelentkező másolatok hitelesítése oly módon történik, hogy 5 példány
jegyzése e fejezet 2. bekezdésben foglaltak szerint, míg további példányai vonatkozásában; a géppel, vagy kézzel
előírt, előnyomott vagy nyomtatott társulási név alatt az elnök teljes nevét aláírás-bélyegzővel írja alá, majd a
másolati példányú iratot, okiratot az aláírás-bélyegző mellett a társulás pecsétjével kell ellátni.
X. A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSI RENDJE, IRÁNYÍTÓI JOGOK GYAKORLÁSA
Tagok jelen társulási megállapodással a Társulás irányító szervének Kondoros Város Önkormányzatának Képviselőtestületét jelölik ki.
Az irányító szerv köteles az Áht. és Ávr.-ben foglalt kötelezettségének eleget tenni.
A társulás tagjai a társulás működését – a társulási megállapodásban meghatározottak szerint – célszerűségi és
gazdasági szempontból jogosultak ellenőrizni.
A polgármester vagy – felkérésre – az általa kijelölt személy évente legalább egyszer a képviselő-testületének
beszámol a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról. A társulási tanács
tagjai képviselő-testületeiknek beszámolnak a társulási tanácsban végzett tevékenységükről.
A társulás tagja az általa választott képviselőt visszahívhatja.
XI. A TÁRSULÁSBAN FOGLALKOZTATOTT SZEMÉYL ALKALMAZÁSÁNAK FELTÉTELEI
A Társulás alkalmazottainak jogviszonyára a munka törvénykönyvéről szóló 2012.I. törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni. A Társulás a projekt fenntartási időszakában a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségének
teljesítése érdekében 1 fő női alkalmazottat foglalkoztat.
A Társulás alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlására a Társulás elnöke jogosult.
XII. TAGSÁGI JOGVISZONY
Tagok ezen társulási megállapodás elfogadásával és aláírásával, kötelezettséget vállalnak arra vonatkozóan, hogy
elfogadják a kilépéssel, illetve kizárással összefüggő felelősségi szabályokat.
A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a
társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez. A társuláshoz
csatlakozni naptári év első napjával lehet.
XII.1. A szerződés felmondása
Tekintettel arra, hogy a Társulás határozott cél megvalósítására jött létre, a tagok a beruházás megvalósítása
érdekében önként vállalják, hogy a törvényben biztosított kilépési jogukkal csak tényleges és alapos indokok alapján,
a Társulási Tanáccsal, a törvényességi felügyeletet ellátó szervvel és a KEOP Közreműködő Szervezettel történt
egyeztetést követően élnek.
Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés aláírását követő három évig, és amennyiben a KEOP
projekt beruházási szakasza jelen szerződés aláírását követő három éven belül megkezdődik, a fenntartási időszak
lezárásáig a társulási jogviszonyt nem mondják fel.
Amennyiben a beruházás jelen szerződés aláírásától számított három éven belül nem kezdődik meg, úgy a tagok a
három éves határidő letelte után, ezen okból is élhetnek kilépési jogukkal.
Tagnak a Társulásból kiválni naptávi év utolsó napjával lehet, a kiválásról a tagönkormányzat legalább hat hónappal
korábban, minősített többséggel kell dönteni, erről a Társulási Tanácsot értesíteni kell.
Tagok tudomásul veszik, hogy a Társulásból kiváló tag által befizetendő önrész teljes összege a Társulás velük
szembeni jogszerű követelése, melyet a Társulás minden esetben érvényesíteni fog.
A kilépő tag tudomásul veszi, hogy a projekt megvalósítása érdekében általa fizetett költséget, valamint működési
költséget, nem követelheti vissza a Társulástól.
A kilépő tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásának teljesítésére, valamint felmondásával a Társulásnak
okozott kár teljes körű megtérítésére. Ezen kártérítési felelősséget Tagok szorosan értelmezik, ezért valamennyi, a
felmondással összefüggő kárra vonatkoztatják.
Tag általi kilépés esetén a Társulás köteles a taggal elszámolni a vagyoni hozzájárulás arányának megfelelően,
figyelembe véve a kártérítési kötelezettséget és a Társulást terhelő kötelezettségeket is.
A Társulás megállapodásának felmondása esetén a Társulás tagja által a Társulásba bevitt vagyonnal el kell
számolni. A KEOP projekt keretében megvalósult vagyontárgy társulás tagja részére történő kiadását öt évre el lehet
halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a Társulás kötelező feladatának ellátását.
XII.2 Tagi kizárás
Amennyiben a tag a jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségét megszegi, illetve elmulasztja, az elnök
köteles a tagot kétszer, írásban, megfelelő határidő kitűzésével felhívni a teljesítésre.
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Ha a tag ezen felhívás ellenére – a közölt határidőn belül – sem tesz eleget a jelen megállapodásban rögzített
kötelezettségeinek, a tagot a Társulási Tanács minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó
napjával kizárhatja a Társulásból.
Különösen ilyen kötelezettségszegésnek minősül a működési hozzájárulás megfizetésének elmulasztása.
A kizárás jogkövetkezményei azonosak a tagi kilépés jogkövetkezményeivel, azaz ebben az esetben sem mentesül
a tag a kártérítési és egyéb kötelezettsége alól.
XIII. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA, A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE
A jelen megállapodás hatálya a jelen megállapodás IV. fejeztében meghatározott, a társulásra átruházott
önkormányzati feladat- és hatáskörökre terjed ki.
Jelen megállapodás a mind Tag által történő aláírásának napján, ha ez nem egy időben történik, a legkésőbbi
aláírás napján lép hatályba.
A Társulás megszűnik, a társulásra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezésekben foglaltak szerint.
Ha társulás tagjai minősített többséggel azt elhatározzák, a törvény erejénél fogva, vagy a bíróság jogerős döntése
alapján.
A Társulás megszűnése esetén a tagok a megszűnés időpontjával bezáróan egymással elszámolni kötelesek.
A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon a Társulás tagjait vagyoni
hozzájárulásuk arányában illeti meg.
A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért a tagok a vagyoni hozzájárulásuk arányában tartoznak
felelősséggel.
XIV. NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA
Tagok kötelezettséget vállalnak közvetlenül, továbbá saját szervezeteik útján, illetve a civil szervezetek bevonásával
a teljes körű lakossági tájékoztatásra. Ezen tájékoztatás keretében a kötelmi jogi jellegen túlmenően, fel kell hívniuk
a lakosság figyelmét a környezetvédelmi feladatokra, a jogszabályi előírásokra, valamint információt kell
szolgáltatniuk a szerződés céljául szolgáló beruházás előnyeiről.
Tagok a teljes pályázati és beruházási időszakra vonatkozóan rendszeres és folyamatos tájékoztatást nyújtanak
településeik polgárai számára olyan formában, amely alkalmas arra, hogy a tájékoztatás eljusson valamennyi
érintetthez (pl. települési lakossági fórumok szervezése, írott és elektronikus sajtó igénybevétele, helyi kiadvány
megjelentetése).
Fentiek mellett a tagok által jelen Társulási megállapodás keretében kiépítésre kerülő szervezeti rendszernek is
kötelezettsége a lakossági tájékoztatást szolgáló munkálatok elősegítése, szervezése. A Társulás nemcsak az írott
és elektronikus média tájékoztatására kötelezett, hanem arra is, hogy a projekttel kapcsolatos valamennyi információ
a tagokhoz, illetve azok hivatali szervezetén keresztül a lakossághoz eljusson.
A Társulásnak folyamatosan törekednie kell az országos és a regionális hatósági, valamint a civil szervezetek
tájékoztatása során a beruházás elfogadtatására, ezáltal működése biztonságának megőrzésére is.
XV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Tagok kijelentik, tudomással bírnak arról, hogy a KEOP projekthez igényelhető támogatás csak a támogatási
kérelem benyújtása előtt meg nem kezdett beruházáshoz igényelhető. Egyúttal nyilatkoznak, hogy az V. fejezetben
részletezett beruházási munkálatok a támogatási kérelem benyújtásának időpontjáig még nem kezdődtek meg.
Tagok tudomásul veszik, hogy az önkormányzatok képviseletére jogosult személyek változása esetén, 60 napon
belül meg kell jelölniük az új képviselőket.
Tagok rögzítik, amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése jogszabály vagy egyéb, a feleken kívülálló ok
miatt objektíve nem alkalmazható, a többi – fentiekkel nem érintett – része teljes hatályban fennmarad.
A tagok vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetéssel kísérlik meg rendezni, ennek
sikertelensége esetén az illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróság döntésének vetik alá magukat.
Ezen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a KEOP projekt megvalósításával összefüggő
hazai jogszabályokat, a pályázati felhívást és útmutatót, továbbá az Mötv., az Áht., Ávr. a Számv. tv. a hulladékról
szóló törvényt . - és az ezen törvények végrehajtásával kapcsolatos egyéb jogszabályokat, illetve a Ptk.
rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás egységes szerkezetbe foglalt társulási
megállapodást a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi testületi határozatokkal hagyták jóvá.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete ______________határozata
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete __________________ határozata
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testülete ____ határozata
Kondoros Város Önkormányzat képviselő-testülete ________________. határozata
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete __________ határozata
Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete ____________határozata
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Kétsoprony Község Önkormányzat Képviselő-testülete ______________ határozata
Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete ______________ határozata
Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete ____________ határozata
A fentiek szerint ezen szerződést, mellékletét képező aláírási íven – a tagok eredeti példányban jóváhagyólag
aláírták.
………………………………………………
Ribárszki Péter
Zsindely Ferencné
polgármester
jegyző
Kondoros Város Önkormányzata

………………………………………………
Toldi Balázs
Dr. Csorba Csaba
polgármester
jegyző
Gyomaendrőd Város Önkormányzata

………………………………………………
………………………………………………
Babák Mihály
Dr. Melis János
Szarvas Péter Dr. Szvercsák Szilvia
polgármester
jegyző
polgármester
jegyző
Szarvas Város Önkormányzata
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

………………………………………………
………………………………………………
Molnár József Kasikné Csík Zsuzsanna Petneházi Bálintné Dr. Csorba Csaba
polgármester
jegyző
polgármester
jegyző
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
Csárdaszállás Község Önkormányzata
………………………………………………
Völgyi Sándor
Surinné Szász Margit
polgármester
jegyző
Kétsoprony Község Önkormányzata

………………………………………………
Kardos Károly
Ilyés Lajos
polgármester
jegyző
Körösladány Város Önkormányzata

………………………………………………
Balogh József
Zatykó Katalin
polgármester
jegyző
Szabadkígyós Község Önkormányzata

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 12. 18.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
2. döntési javaslat
"Hozzájárulás összegének elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának V.1. pontja alapján a tagok 2015. évi működési célú
támogatásának 20,- Ft/ lakos arányban történő meghatározását.
A 2015. évben Gyomaendrődre jutó 281.620 Ft összegű hozzájárulást a 2015. évi költségvetésben biztosítsa.
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Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 02. 28.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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Körös-vö lgy i H ulladékg azdálkodási R ekult iv ációs
Önko rmá ny zat i Társ ulás
Kondoros, Hősök tere 4-5. Telefon: 66/589-300, Fax.: 66/589-302.
E-mail: korosvolgyi.hrt@kondoros.hu
KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0013
Települési szeméttelep-rekultivációs program a Körös-szögben

Előterjesztés
Készült Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás
2014. november 25-én tartandó ülésére.
Előterjesztés tárgya:
A Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás
elnökének megválasztása
Az előterjesztés előadója:
Völgyi Sándor alelnök
Tisztelt Társulási Tanács!
A Társulási megállapodás VIII.1.3. pontja rendelkezik a Társulási Tanács elnökének
megválasztásáról és kötelezettségeiről. Miután az előző elnök - Dankó Béla
Kondoros Város Önkormányzatának polgármestere – önkormányzati tisztsége 2014.
október 12-én megszűnt, ezért új elnököt kell választani.
Társulási megállapodás VIII.1.3. pontja:
„A Társulási Tanács tagjai közül elnököt választ.
A Társulási Tanács tagjai sorából az alakuló ülésen, 2/3-os többségi
szavazással határozott időre 2 alelnököt választ.
Az elnök, az alelnökök megbízatása önkormányzati tisztségük betöltéséig áll
fenn.
A Társulási Tanács elnöke a Társulás ügyeinek vitele keretében
a. képviseli a Társulást és a projektet harmadik személyekkel szemben,
bíróságok és más hatóságok előtt,
b. c. összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét,
d. a Társulás mérlegét Tagok számára hozzáférhetővé teszi,
e. évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács
részére a Társulás működéséről, feladatainak ellátásáról, a társulási cél
megvalósulásáról,

f. ellátja mindazon feladatokat, melyet a társulási megállapodás, illetve a
Társulási Tanács számára előírt,
Az elnök Társulással összefüggő feladatai megvalósításához –a közbeszerzési
szabályok betartása mellett – jogosult szakértők igénybevételére, valamint
segítő munkaszervezet igénybevételére a Társulás költségén.
A Társulás elnöke a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni.
Kötelezettségének megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai,
valamint a vonatkozó jogszabályok szerint felel.
Az elnöki megbízatás megszűnik:
- önkormányzati tisztségének megszűnésével,
- az őt delegáló önkormányzat által történő visszahívással
- lemondással,
- elhalálozással.
Lemondás esetén az elnök köteles az új elnök személyének megválasztásáig a
megbízatásával járó feladatokat ellátni, köteles a lemondásától számított 15
napon belül a Társulási Tanács ülését összehívni az új elnök
megválasztásának céljából. Az elnök lemondásával az alelnöki megbízatás nem
szűnik meg.
A Társulás alelnökére megbízatási időtartamára az elnökre vonatkozó
rendelkezések irányadóak azzal, hogy ezen megbízatás a társulási tanács által
történő visszahívással is megszüntethető.
A Társulás alelnöke az elnök munkáját segíti, illetve akadályoztatása esetén – a
Társulási Tanács által meghatározott helyettesítési rendben – teljes jogkörrel
helyettesíti a IX. fejezetben foglaltak szerint.”

Határozati javaslat:
……………./ 2014. (XI.25.) sz. határozat
Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás elnökének
……………………………… választja meg.
Völgyi Sándor
alelnök

Körös-vö lgy i H ulladékg azdálkodási R ekult iv ációs
Önko rmá ny zat i Társ ulás
Kondoros, Hősök tere 4-5. Telefon: 66/589-300, Fax.: 66/589-302.
E-mail: korosvolgyi.hrt@kondoros.hu
KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0013
Települési szeméttelep-rekultivációs program a Körös-szögben

Előterjesztés
Készült Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás
2014. november 25-én tartandó ülésére.
Előterjesztés tárgya:
A Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás
alelnökeinek megválasztása
Az előterjesztés előadója:
A Társulás elnöke
Tisztelt Társulási Tanács!
A Társulási megállapodás VIII.1.3. pontja rendelkezik arról, hogy „határozott időre 2
alelnököt választ. Az alelnökök megbízatása önkormányzati tisztségük
betöltéséig áll fenn.“
A Társulás jelenlegi alelnökei:
Völgyi Sándor Kétsoprony község polgármestere
Balogh József Szabadkígyós község polgármestere

Határozati javaslat:
……………./ 2014. (XI.25.) sz. határozat
Körös-völgyi
Hulladékgazdálkodási
Rekultivációs
Önkormányzati
Társulás
alelnökeinek ……………………………… polgármesterét és ……………………..
polgármesterét választja meg.
Zsindely Ferencné
jegyző

Körös-vö lgy i H ulladékg azdálkodási R ekult iv ációs
Önko rmá ny zat i Társ ulás
Kondoros, Hősök tere 4-5. Telefon: 66/589-300, Fax.: 66/589-302.
E-mail: korosvolgyi.hrt@kondoros.hu
KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0013
Települési szeméttelep-rekultivációs program a Körös-szögben

Előterjesztés
Készült Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás
2014. november 25-én tartandó ülésére

Előterjesztés tárgya:
a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás
Társulási megállapodásának módosítása
Az előterjesztés előadója:a Társulási Tanács elnöke

Tisztelt Társulási Tanács!
A Társulási megállapodást szükséges módosítani egyrészt jogszabályi változások
miatt, másrészt társult önkormányzatok polgármesteri tisztségében való változások
miatt.
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási
Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás módosításának
megtárgyalását és elfogadását.
Határozati javaslat:
Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás társulási
megállapodás módosító okiratát és a módosított társulási megállapodást a
változásokkal egységes szerkezetben elfogadja.
.

Kondoros, 2014. november 17.
Zsindely Ferencné
jegyző

Települési szilárd hulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok
elvégzése, a továbbiakban KEOP-7.2.3.0-2007-0013 azonosítószámú projektre
létrehozott Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás
Társulási megállapodását módosító okirat
1./ A IV. pont helyett a következő:
IV. A TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADAT- ÉS
HATÁSKÖRÖK
A Társulás tagjai a Mötv. 41. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
szervezeti és működési szabályzataik egyidejű módosításával, a Mötv-ben illetve a
hulladékról szóló törvényben meghatározott hulladékgazdálkodási feladatok közül a
Társulásra ruházza át a Társulás célját képező projekt megvalósításával kapcsolatos
alábbi feladat- és hatásköröket:
Jelen Társulásban résztvevő önkormányzatok feladata a hulladékról szóló törény
értelmében a területükön a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és
feltételekről szóló 20/2006 ( IV.5) KvVM rend. 15-17.§. szerint hulladéklerakó
lezárása, utógondozás, rekultiváció.
A társult Önkormányzatok ezen feladatukat együttműködve, összehangoltan a
Társulás útján látják el oly módon, hogy a feladatok elvégzéséhez szükséges anyagi
eszközök megszerzésére pályázatot nyújtanak be a Települési szilárdhulladék
lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése című
KEOP.2.3.0.pályázati felhívásra.
A II. fordulóra a pályázat benyújtásra került. KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0013
azonosítószámú pályázatot a Közreműködő Szervezet támogatásra érdemesnek
ítélte 2010. november 30-án. A Támogatási Szerződést 2011. április 28-án
megkötöttük az Energia Központ Nonprofit Kft-vel (KSZ).
A Társulás alaptevékenysége(i):
Szakágazat száma:
390000
megnevezése:
Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
Kormányzati funkció:
megnevezése:

051040
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

A Társulás a KEOP projekt megvalósítása során, ellátja a projektgazda feladatát.
2./ V. pontjának negyedik bekezdése helyett a következő: A Társulás
gazdálkodására az Áht., az Ávr., a Számv. tv., továbbá az államháztartás
számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet előírásai alkalmazandók.
3./ V.1.1.és V.1.2. pontja helyett a következő:
1. A Társulás tagjai jelen megállapodásban foglalt feladatai megvalósítására
közös pénzügyi alapot (a továbbiakban: alap) hoznak létre.

Az alap a társulás vagyona.
A pénzügyi alapban lévő összeget a Társulási Tanács által meghatározott
céltól eltérően felhasználni nem lehet.
A pénzügyi alap forrásai, fajlagos működési hozzájárulás:
- A működési hozzájárulást a tagok évenként két részletben: első részlet
tárgyév március hó 31-ig, második részlet tárgyév szeptember hó 30-ig fizetik
be a Társulás számlájára.
- Pályázati forrás.
2. A Társulás részére a tagok alapításkor vagyontárgyat nem adnak át.
A Társulás működéséhez szükséges pénzügyi forrást a tagok az alapítás
évében 10Ft/ állandó lakos fajlagos működési hozzájárulás alapul vételével
határozzák meg.
A fajlagos hozzájárulás mértékének meghatározásánál az előző év január 1-i
állandó lakosságszám az irányadó.
A következő költségvetési években szükséges működési hozzájárulás fajlagos
mértékét, a várható működési hozzájárulás megfizetésének részletes
feltételeit a Társulási Tanács javaslatára a tag önkormányzatok képviselőtestületei határozzák meg.
A tagokat terhelő működési hozzájárulás megfizetésének részletes feltételeiről
a Társulási Tanács dönt.
A fizetendő működési hozzájárulás esedékességéről és a fizetés módjáról a
Társulási Tanács elnöke írásban tájékoztatja a Tagokat. A működési
hozzájárulás költségvetési fedezetét a Tagok a mindenkori helyi
önkormányzati költségvetési rendeletükben biztosítják.
4./ A VIII.1. táblázat helyett a következő:
Település
Békéscsaba
Gyomaendrőd
Körösladány
Szarvas
Csabacsűd
Kondoros
Csárdaszállás
Kétsoprony
Szabadkígyós
Összesen

Képviselő
Szarvas Péter polgármester
Toldi Balázs polgármester
Kardos Károly polgármester
Babák Mihály polgármester
Molnár József polgármester
Ribárszki Péter polgármester
Petneházi Bálintné polgármester
Völgyi Sándor polgármester
Balogh József polgármester

Lakosságszám

2014.01.01.
61663
14 081
4 726
16 711
1 858
5 251
444
1 428
2 736
108 898

Szavazati
arány
50%
15%
5%
17,5 %
2%
5,5 %
0,5 %
1,5 %
3%
100%

5./ VIII.3. hetedik bekezdése helyett:
A felügyelő bizottság évente legalább egy alkalommal, de szükség szerint többször is
ülésezik.
E megállapodás minden tagönkormányzat minősített többségű döntését követően
lép hatályba.
A társulási megállapodás egyebekben nem módosul.

Az Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás
társulási megállapodás módisítását a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei
az alábbi testületi határozatokkal hagyták jóvá.
Kondoros Város Önkormányzat képviselő-testülete __________________határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete ______________határozata
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete __________________ határozata
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testülete _____határozata
Csabacsüd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete ___________ határozata
Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete ____________ határozata
Kétsoprony Község Önkormányzat Képviselő-testülete ______________ határozata
Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete _______________ határozata
Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete ____________ határozata
A fentiek szerint ezen szerződést, mellékletét képező aláírási íven – a tagok eredeti
példányban jóváhagyólag aláírták.
………………………………………………
Ribárszki Péter
Zsindely Ferencné
polgármester
jegyző
Kondoros Város Önkormányzata

………………………………………………
Toldi Balázs
Dr. Csorba Csaba
polgármester
jegyző
Gyomaendrőd Város Önkormányzata

………………………………………………
………………………………………………
Babák Mihály
Dr. Melis János
Szarvas Péter Dr. Szvercsák Szilvia
polgármester
jegyző
polgármester
jegyző
Szarvas Város Önkormányzata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
………………………………………………
………………………………………………
Molnár József Kasikné Csík Zsuzsanna Petneházi Bálintné Dr. Csorba Csaba
polgármester
jegyző
polgármester
jegyző
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
Csárdaszállás Község Önkormányzata
………………………………………………
Völgyi Sándor
Surinné Szász Margit
polgármester
jegyző
Kétsoprony Község Önkormányzata

………………………………………………
Kardos Károly
Ilyés Lajos
polgármester
jegyző
Körösladány Város Önkormányzata

………………………………………………
Balogh József
Zatykó Katalin
polgármester
jegyző
Szabadkígyós Község Önkormányzata

,

Települési szilárd hulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs
programok elvégzése a továbbiakban KEOP-7.2.3.0-2007-0013 azonosítószámú
projektre létrehozott

Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs
Önkormányzati Társulás

Társulási megállapodás egységes szerkezetben 2014._________________

Az alábbi felsorolt települési önkormányzatok képviselő-testületei, a Magyar
Köztársaság Alkotmánya 44/A.§ (1) bekezdés h) pontjában, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 41. § (1) bekezdésében,
foglaltak, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló
1997. évi CXXXV. törvény (Ttv16-18. ) §-ai alapján, a települési szilárd hulladéklerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése érdekében, a 20072013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális
Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános
eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet (MeHVM
rendelet) 11.§(2) bekezdés e) pontjában előírtakra figyelemmel:
1. Kondoros Város Önkormányzata 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. sz.
2. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz.
3. Szarvas Város Önkormányzata 5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27. sz.
4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István
tér 7. sz.
5. Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata 5551 Csabacsüd, Szabadság út 41. sz.
6. Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi u. 17. sz.
7. Kétsoprony Község Önkormányzata 5674 Kétsoprony, Dózsa u. 11. sz.
8. Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa út 2. sz.
9. Szabadkígyós Község Önkormányzata 5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7. sz.
önkormányzatok, mint alapító tagok (együttesen és a továbbiakban, mint Tagok)
Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás néven
önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást, továbbiakban
Társulást hoztak létre és biztosították annak feltételeit.
A megállapodást a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
Törvény (továbbiakban: Mötv.) 146. §.(1) bekezdése alapján történt felülvizsgálat
után – figyelemmel az Mötv. 87-95. § rendelkezéseire – az alábbiak szerint
módosítják és foglalják egységes szerkezetbe:

PREAMBULUM
Alapító tagok a társulás létrehozását megelőzően a KEOP-7.2.3.0-2007-0013 számú
projekt első fordulójában konzorciumi szerződést kötöttek, amelyben rögzítették,
hogy a pályázat II. fordulóra történő beadásáig létrehozzák a jelen jogi
személyiséggel rendelkező társulást.
Ezen társulási megállapodás megkötésénél Tagok, elsősorban az Európai Unió
szervei által elfogadott vonatkozó közösségi jogszabályokat, a KEOP-7.2.3.0-20070013 számú projekt megvalósításával összefüggő hazai jogszabályokat, a pályázati
felhívást és útmutatót, továbbá az Ötv., Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011.évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban: Mötv.) a Ttv., az államháztartásról szóló,
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.) a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény (Számv. tv.) a hulladékról szóló 2012. . CLXXXV törvény - továbbiakban
hulladékról szóló törvény. - és az ezen törvények végrehajtásával kapcsolatos egyéb
jogszabályok, illetve a Ptk. rendelkezéseit veszik figyelembe.
A Társulás tagjai rögzítik, hogy a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati
társulásukat szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a

kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján hozzák létre, a tagok települési
önkormányzati feladatainak hatékonyabb, célszerűbb megoldására.
A KEOP-7.2.3.0-2007-0013 számú hulladékgazdálkodási projekt a társulást alapító
önkormányzatok együttműködésére épülő az önkormányzatok jogszabályban előírt
kötelező közfeladatai közé tartozó települési hulladékkezelési közszolgáltatásról való
gondoskodási kötelezettség teljesítéséhez szükséges környezetvédelmi előírásoknak
meg nem felelő hulladéklerakók rekultivációját és ezen munkálatok eredményességét
5 éven át tartó műszaki ellenőrzési tevékenység és az e tevékenység keretében
történő állapotfelmérő munkálatok elvégzését valósítja meg.
A II. fordulóra benyújtott KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0013 azonosítószámú pályázatot a
Közreműködő Szervezet támogatásra érdemesnek ítélte 2010. november 30-án. A
Támogatási Szerződést 2011. április 28-án megkötöttük az Energia Központ
Nonprofit Kft-vel (KSZ).

I. A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE
A

Társulás

neve:

Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás

Rekultivációs

A Társulás rövidített neve: Körös-völgyi HRT.
Székhelye: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. sz.
Működési területe: a társult települések közigazgatási területe
A Társulás alapítói jogokkal felruházott irányító szerv: A társult önkormányzatok
képviselő-testületei.
A Társulás irányító szerve: Kondoros Város Önkormányzata 5553 Kondoros,
Hősök tere 4-5. sz.
Törvényességi felügyeletet ellátó szerv: Békés Megyei Kormányhivatal
A Társulás létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat) megnevezése,
kelte, száma:
Kondoros Város Önkormányzat képviselőtestülete 201/2009. (IX. 10.) határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 349 /2009. (IX. 21)
határozata
Szarvas Város Önkormányzat Képviselőtestülete 493/2009. (IX. 15.) határozata
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselőtestülete 581/2001. (IX.
24.) határozata
Csabacsüd Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 156/2009. (IX. 14.)
határozata
Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselőtestülete 99/2009. (IX. 15.)
határozata
Kétsoprony Község Önkormányzat Képviselőtestülete 43/2009. (IX. 08.) határozata
Körösladány Város Önkormányzat Képviselőtestülete 214/2009. (IX. 17.) határozata
Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselőtestülete 84/2009. (IX. 16.)
határozata

II. A TÁRSULÁS IDŐTARTAMA
A Társulás a KEOP projekt beruházási szakaszának teljes befejezéséig és az azt
követő 5 éves fenntartási időszakra jött létre.
III. A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA
A Társulás önálló jogi személy.
A Társulásnak önálló munkaszervezete nincs, annak feladatait a Kondorosi Közös
Önkormányzati Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
látja el.
A Társulás, a projekt végrehajtása során, a társult önkormányzatok, mint a KEOP
projekt közös kedvezményezettjeinek (MeHVM rendelet 11. § (2) bek. e) pont)
megbízásából, a projekt lebonyolításáért felelős projektgazdaként jár el.
Az alapító önkormányzatok megbízásából a Társulás irányító szerve – az alapítók
képviseletében – az Áht. és Ávr. szerint kezdeményezi a Társulásnak a kincstárnál
történő nyilvántartásba vételét.
A Társulás a nyilvántartásba való bejegyzésével, a bejegyzés napjával jön létre.
IV. A TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADAT- ÉS
HATÁSKÖRÖK
A Társulás tagjai a Mötv. 41. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
szervezeti és működési szabályzataik egyidejű módosításával, a Mötv-ben illetve a
hulladékról szóló törvényben meghatározott hulladékgazdálkodási feladatok közül a
Társulásra ruházza át a Társulás célját képező projekt megvalósításával kapcsolatos
alábbi feladat- és hatásköröket:
Jelen Társulásban résztvevő önkormányzatok feladata a hulladékról szóló törény
értelmében a területükön a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és
feltételekről szóló 20/2006 ( IV.5) KvVM rend. 15-17.§. szerint hulladéklerakó
lezárása, utógondozás, rekultiváció.
A társult Önkormányzatok ezen feladatukat együttműködve, összehangoltan a
Társulás útján látják el oly módon, hogy a feladatok elvégzéséhez szükséges anyagi
eszközök megszerzésére pályázatot nyújtanak be a Települési szilárdhulladék
lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése című
KEOP.2.3.0.pályázati felhívásra.
A II. fordulóra a pályázat benyújtásra került. KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0013
azonosítószámú pályázatot a Közreműködő Szervezet támogatásra érdemesnek
ítélte 2010. november 30-án. A Támogatási Szerződést 2011. április 28-án
megkötöttük az Energia Központ Nonprofit Kft-vel (KSZ).
A Társulás alaptevékenysége(i):
Szakágazat száma:
390000
megnevezése:
Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
Kormányzati funkció:

051040

megnevezése:

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

A Társulás a KEOP projekt megvalósítása során, ellátja a projektgazda feladatát.
V. A TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSA, VAGYONA
A Társulás pénzeszközeit a Kondoros Város Önkormányzata által meghatározott
hitelintézetnél nyitott bankszámlán kezeli. Más hitelintézetnél bankszámlát nem
nyithat.
Hitelintézet megnevezése: OTP Bank Nyrt. Dél-alföldi Régió Békéscsabai Fiókja
Bankszámlaszám: 11733003-15772000-00000000
A Társulás gazdálkodására az Áht., az Ávr., a Számv. tv., továbbá az államháztartás
számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet előírásai alkalmazandók.
V.1. A Társulás működésének költségvetési forrása:
A Társulás tagjai a Társulás működésének forrásait saját költségvetésükből,
lakosságszám-arányosan biztosítják. Az éves működési célú támogatási igényről és
az egyes Tagokat terhelő befizetési kötelezettségekről a Társulási Tanács az adott
költségvetési évet megelőző év december 15. napjáig, határozattal dönt. A Társulási
Tanács határozata alapján, a Társulás Elnöke legkésőbb az adott költségvetési év
január 10. napjáig, írásban értesíti a Tagokat a következő évi befizetési
kötelezettségeikről és azok esedékességéről.
V.2. A Társulás Vagyona:
1. A Társulás tagjai jelen megállapodásban foglalt feladatai megvalósítására
közös pénzügyi alapot (a továbbiakban: alap) hoznak létre.
Az alap a társulás vagyona.
A pénzügyi alapban lévő összeget a Társulási Tanács által meghatározott
céltól eltérően felhasználni nem lehet.
A pénzügyi alap forrásai, fajlagos működési hozzájárulás:
- A működési hozzájárulást a tagok évenként két részletben: első részlet
tárgyév március hó 31-ig, második részlet tárgyév szeptember hó 30-ig fizetik
be a Társulás számlájára.
- Pályázati forrás.
2. A Társulás részére a tagok alapításkor vagyontárgyat nem adnak át.
A Társulás működéséhez szükséges pénzügyi forrást a tagok az alapítás
évében 10Ft/ állandó lakos fajlagos működési hozzájárulás alapul vételével
határozzák meg.
A fajlagos hozzájárulás mértékének meghatározásánál az előző év január 1-i
állandó lakosságszám az irányadó.
A következő költségvetési években szükséges működési hozzájárulás fajlagos
mértékét, a várható működési hozzájárulás megfizetésének részletes
feltételeit a Társulási Tanács javaslatára a tag önkormányzatok képviselőtestületei határozzák meg.
A tagokat terhelő működési hozzájárulás megfizetésének részletes feltételeiről
a Társulási Tanács dönt.

A fizetendő működési hozzájárulás esedékességéről és a fizetés módjáról a
Társulási Tanács elnöke írásban tájékoztatja a Tagokat. A működési
hozzájárulás költségvetési fedezetét a Tagok a mindenkori helyi
önkormányzati költségvetési rendeletükben biztosítják.
3. A tulajdonnal való rendelkezési jogot a Társulási Tanács gyakorolja. A
rendelkezési jog gyakorlásának, átruházásának szabályait a Szervezeti és
Működési Szabályzat rögzíti.
4. A Társulás megszűnése esetén a meglévő vagyon és annak szaporulata a
Társulás tagjait pénzügyi hozzájárulásuk arányában illeti meg
V.3. A KEOP projekt keretében megvalósuló beruházás és annak tulajdonjoga:
A KEOP projekt keretében, Tagok az alábbi létesítmények megvalósítását tervezik:
Kondoros Város Önkormányzata tulajdonát képező 0237/1, 0236/13, 0239/11
helyrajzi számú szilárd hulladéklerakó terület rekultivációja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonát képező 0130/12, helyrajzi számú
szilárd hulladéklerakó terület rekultivációja.
Szarvas Város Önkormányzata tulajdonát képező 3544/6, 3544/7, 3544/11, 3544/15
helyrajzi számú található szilárd hulladéklerakó terület rekultivációja.
Csárdaszállás Község Önkormányzata tulajdonát képező 223/2 helyrajzi számú
szilárd hulladéklerakó terület rekultivációja.
Kétsoprony Község Önkormányzata tulajdonát képező 037/4 helyrajzi számú szilárd
hulladéklerakó terület rekultivációja.
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata tulajdonát képező 0336/3 helyrajzi számú
szilárd hulladéklerakó terület rekultivációja.
Békéscsaba Megyei Jogú Város tulajdonát képező 0164 helyrajzi számú szilárd
hulladéklerakó terület rekultivációja.
Körösladány Város Önkormányzatának tulajdonát képező 0958/9 helyrajzi számú
szilárd hulladéklerakó terület rekultivációja.
Szabadkígyós Község Önkormányzatának tulajdonát képező 084/1 helyrajzi számú
szilárd hulladéklerakó terület rekultivációja.
Tagok vállalják, hogy a projekt megvalósítása érdekében biztosítják a KEOP-7.2.3.02007-0013 számú projekttel érintett ingatlanok tulajdonjogának, használati jogának a
projekt céljainak megfelelő rendezettségét.
A Társulás a Támogatási szerződés teljesítése során a településeken megvalósult
vagyont a vagyon aktiválásakor, vagy üzembe helyezésekor minden további
ellenszolgáltatás nélkül az érintett települési önkormányzat részére tulajdonba adja.
A Társulás tagjai vállalják, hogy a Projekt eredményének közös fenntartásáról
gondoskodnak.
A KEOP projekt során a felsorolásban szereplő rekultivált ingatlanok értékesítésére
nem kerül sor.

V.4. A KEOP projekt megvalósításának forrásai:
V.4.1. A beruházás finanszírozása
A társulás tagjai aláírásukkal elfogadják, hogy a pályázat 2. fordulójában a
rekultivációs munkák településekre vetített, beruházás költségei a következők:
Település
Békéscsaba
Gyomaendrőd
Körösladány
Szarvas
Csabacsüd
Kondoros
Csárdaszállás
Kétsoprony
Szabadkígyós
Összesen

Kivitelezés
Kivitelezés
Beruhá- Szolgáltatáso
összesen
összesen
zás
k
(nettó)
(bruttó)
arány
(bruttó)
644 448 772 Ft 818 449 940 Ft
63 %
35 811 851 Ft
63 645 326 Ft
80 829 564 Ft
6%
3 410 653 Ft
35 716 174 Ft
45 359 541 Ft
3%
1 705 326 Ft
113 281 185 Ft 143 867 105 Ft
11 %
6 252 863 Ft
36 392 127 Ft
46 218 001 Ft
3%
1 705 326 Ft
78 103 108 Ft
99 190 947 Ft
8%
4 547 537 Ft
17 124 373 Ft
21 747 954 Ft
2%
1 136 884 Ft
11 131 936 Ft
14 137 559 Ft
1%
568 442 Ft
26 506 705 Ft
33 663 515 Ft
3%
1 705 326 Ft
1 026 349 706
1 303 464 126 Ft 100 %
Ft
56 844 208 Ft

Összesen
(bruttó)
854 261 791 Ft
84 240 217 Ft
47 064 867 Ft
150 119 968 Ft
47 923 327 Ft
103 738 484 Ft
22 884 838 Ft
14 706 001 Ft
35 368 841 Ft
1 360 308 334 Ft

Tagonként az elkülönített alszámla száma:
Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a beruházások ütemében szükséges
költségek forrását a Társulás rendelkezésére bocsátják. Amennyiben a tag
önkormányzatok a Társulási Tanács elnökének írásbeli értesítésében foglalt
határidőre az esedékes szükséges költség rendelkezésre bocsátását elmulasztják, a
Társulás székhelye szerinti önkormányzat a tag önkormányzat költségvetési
elszámolási számlája ellen azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosult. A
tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazó levélben bejelentik a
számlavezető pénzintézetüknek a Társulás székhelye szerinti Önkormányzat
megnevezését és pénzforgalmi jelzőszámát, mint azonnali beszedési megbízás
benyújtására jogosultat azzal, hogy tagok a szükséges költség teljes összegének
megfizetéséig, a felhatalmazást nem vonhatja vissza. A felhatalmazás bank által
aláírt egy példányát, a tagok kötelesek a Társulásnak átadni.
Felek megállapodnak abban, hogy ha a Székhely Önkormányzat nem tesz eleget a
Társulás felé vállalt fizetési kötelezettségének, úgy a Társulási Tanács új székhely
önkormányzat kijelöléséről dönthet, amelyet egyúttal felhatalmaz arra, hogy a korábbi
székhely önkormányzat ellen azonnali beszedési megbízást (inkasszót) nyújtson be.
Tagok tudomásul veszik, amennyiben valamely önkormányzat a jelenlegi
megállapodásban vállalt fizetési kötelezettségeit határidőben és felhívásra nem
teljesíti, az esetben a kötelezett késedelembe esnek. A fizetésre kötelezett a
késedelembe esés időpontjától kezdve a Ptk. megfelelő rendelkezései szerint köteles
a jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamatot fizetni. A kamatfizetési
kötelezettség beáll akkor is, ha a kötelezett késedelmét kimenti.
VI. ÜZEMELTETÉS
Tagok kötelezettséget vállalnak arra vonatkozóan, hogy a mindenkori vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően kiválasztott üzemeltető útján gondoskodnak a

Felügyelőség által előírt a hulladéklerakó rekultivációjára és utógondozására
vonatkozó környezetvédelmi követelmények betartásáról.
Az utógondozási időszakban a rekultivált hulladéklerakó karbantartásáért,
megfigyeléséért és ellenőrzéséért a mindenkori üzemeltető felelős a 20/2006.(IV.5.)
KvVM rendelet 3. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével. Az üzemeltető
köteles az utógondozás időszakában észlelt környezetszennyezésről a
Felügyelőséget –az észleléstől számított 8 napon belül – értesíteni.
VII. ELŐZETES MEGÁLLAPODÁSOK, KÖVETENDŐ ELVEK, A TÁRSULÁS ÉS
TAGJAI FELADATAI, KÖTELEZETTSÉGEI
Jelen társulási megállapodás aláírásával a tagok, mint önkormányzatok
kötelezettséget vállalnak arra, hogy közös környezeti és gazdasági érdekeiknek
megfelelően, ezen megállapodás kereti között az alábbiak szerint működnek együtt:
VII.1. Tagok kötelezettséget vállalnak a jelen megállapodás betartására, különös
tekintettel a jelen megállapodás IV-VI. fejezeteiben rögzített , Tagokat terhelő
kötelezettségek teljesítésére.
VII.2. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt megvalósítása
érdekében kölcsönösen együttműködnek egymással.
VII.3. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy az érintett térség
környezetvédelmi érdekeit, egységes fejlődését szem előtt tartva, a szerződésben
foglalt elveket betartják, a továbbiakban annak érvényesülését nem akadályozzák,
a rendszer működését aktív tevékenységgel szolgálják, közreműködnek a
megvalósításban. Tagok továbbá megállapodnak abban, hogy kizárólag a projekt
alapdokumentumaival összhangban lehetséges a rendszerhez történő
csatlakozás.
VII.4. Tagok megismerik, átgondolják és értékelik a térségi hulladékgazdálkodási
rendszer szerepét, a szerződésben megfogalmazott jogokat és kötelezettségeket,
elfogadják a kialakított felelősségi rendszert.
VII.5. Tagok tudomásul veszik, hogy a társulási megállapodás felmondására csak
a jelen megállapodás XII. fejezetében meghatározottak szerint van lehetőség.
Tagok elfogadják, hogy esetleges felmondásuk a társulás számára jelentős
hátránnyal is járhat, melyért teljes felelősséggel tartoznak, és az általános
jogelveknek megfelelően, teljes körűen jótállni kötelesek.
VII.6. Tagok kötelezettséget vállalnak, hogy a projekt végrehajtása során a
magyarországi hatályos jogszabályi rendelkezések, valamint a vonatkozó EU
előírások szerint járnak el, így különösen figyelemmel lesznek a közbeszerzési
törvény, a koncessziós törvény, a hulladékról szóló törvény és a hatósági
árszabályozás rendelkezéseire.
VII.7. A társult önkormányzatok átvállalják a fejlesztés közös megvalósításából,
kiváló önkormányzat(ok) szükséges költség részének finanszírozását azzal, hogy
a kiváló önkormányzattal szemben fenntartják a kiválással általa okozott károkért
való kártérítési igényüket.
VII.8. Ezen szerződés elfogadása és aláírása a tagok részéről egyben
kötelezettségvállaló elfogadó nyilatkozat is. A társuló önkormányzatok tudomásul
veszik, hogy jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeik teljesítéséért, a

támogatást folyósító szervezetek felé, egyetemleges és korlátlan felelősséggel
tartoznak.
VII.9. Tagok a saját közvetlen tevékenységük során előtérbe helyezik jelen
szerződés elveit és az itt megfogalmazott érdekprioritást. Ezen tevékenységeik: a
saját hatáskörben történő jogszabályalkotás, helyi rendezési tervek, szolgalmi
jogok, belterületbe vonás, telekhatár módosítás, továbbá minden olyan feladat,
mely nélkülözhetetlen a projekt végrehajtásához.
VII.10. A Tagok kötelezettséget vállalnak a projekt megvalósításához szükséges
adatok szolgáltatására, továbbá a már meglévő üzemeltetési és közszolgáltatási
szerződéseik rendelkezésre bocsátására. E körben a Tagok nem hivatkozhatnak
településük érdekeire, mint „üzleti titokra”.
VII.11. A Tagok, illetve képviselőik a tudomásukra jutott információkat csak a
projekt megvalósítása érdekében használhatják fel, egyébként azokat üzleti
titokként kötelesek kezelni.
VII.12. A Tagok vállalják, hogy az alábbi feladatok előkészítésében, illetve a
szükséges döntések meghozatalában a Társulással és a projekt megvalósítását
munkafeladatként végző hivatallal együttműködnek:
VII.12.1. Szervezeti, gazdasági területen:
 Amennyiben az szükséges, együttműködési megállapodások megkötése az
érintett települések között;
 A projekt kidolgozásáért felelős szervezet részére megbízás adása;
 A működtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása;
 Nemzetközi támogatás pályázati feltételeinek biztosítása;
 A projekt teljes körű lebonyolítása, ideértve a beruházások teljes pénzügyi, a
számviteli és adóügyi elszámolását és a tagokkal való belső elszámolást is;
 Lakossági fórumok szervezése, a közösségtájékoztatás (PR) dokumentálása;
 Pályázati részvételek szervezése, koordinálása;
 Tervezési, szolgáltatási feladatok pályáztatásának kidolgozása;
 Beszerzési feladatok (gépek, eszközök) pályáztatásának kidolgozása;
 Építési feladatok pályáztatásának kidolgozása;
 A projekt végrehajtáshoz szükséges szerződéseket, megállapodások
előkészítése, adott esetben megkötése.
VII.12.2. Műszaki területen:
- A környezetvédelmi előírásoknak meg nem felelő hulladéklerakók rekultivációja

VIII. BELSŐ SZERVEZETI RENDSZER
Tagok jelen Társulási Megállapodás aláírásával egyidejűleg az alábbi szervezeti
rendszerben állapodnak meg:
Szervezeti rendszer:
1. Társulási Tanács
2. Társulási Tanács Elnöke,
3. Társulási Tanács Alelnöke
4. Felügyelő Bizottság

Tagok elfogadják, hogy a KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0013 számú projekt
végrehajtásáért felelős szervezetként, azaz projektgazdaként a Társulás jár el.
A Társulás Elnöke tudomásul veszi, hogy valamennyi – a pályázati projekt elnyerése,
illetve megvalósítása szempontjából érdeminek minősíthető, illetve a tagok által
megjelölt – kérdésben a mindenkor hatályos közösségi és hazai jogszabályokban, a
Támogatási Szerződésben és a jelen megállapodásban foglaltak szerint köteles
eljárni és a megtett lépésekről utólag a Társulási Tagoknak, és a Felügyelő
Bizottságnak
beszámolni
köteles.
Azon
jognyilatkozatokat,
amelyeknek
következtében a Társulás tagjai számára a Támogatási Szerződéstől eltérő
kötelezettségek keletkeznek, csak a Társulási Tanács előzetes egyetértésével teheti
meg. Ez esetben a Társulási Tanács tagjai kötelezettséget vállalnak, hogy a
vonzáskörzetükhöz tartozó önkormányzatokat a döntésről tájékoztatják.

VIII.1. Társulási Tanács
A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely a társult tagok
polgármestereinek összességéből áll.
A Társulási Tanács tagjai az alább felsorolt személyek, akik az általuk képviselt
település lakosságának számával arányos szavazati joggal rendelkeznek, de ez a
szavazati arány egyik tag esetében sem haladhatja meg az összes szavazat 50 %át. Ebben az esetben a 50 %-on felül maradó rész a többi önkormányzat között
lakosságszám arányosan kerül elosztásra.
A társult önkormányzat szavazati arányát a Tanácsban az alábbi táblázatban
részletezett lakosság-szám arányban állapítják meg.

Település
Békéscsaba
Gyomaendrőd
Körösladány
Szarvas
Csabacsűd
Kondoros
Csárdaszállás
Kétsoprony
Szabadkígyós
Összesen

Képviselő
Szarvas Péter polgármester
Toldi Balázs polgármester
Kardos Károly polgármester
Babák Mihály polgármester
Molnár József polgármester
Ribárszki Péter polgármester
Petneházi Bálintné polgármester
Völgyi Sándor polgármester
Balogh József polgármester

Lakosságszám

2014.01.01.
61663
14 081
4 726
16 711
1 858
5 251
444
1 428
2 736
108 898

Szavazati
arány
50%
15%
5%
17,5 %
2%
5,5 %
0,5 %
1,5 %
3%
100%

A Társulási Tanács dönt a jelen Társulási Megállapodásban meghatározott és a
Társulás tagjai által átruházott, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint
meghatározott saját feladat- és hatáskörben.
VIII.1.1. A Társulási Tanács feladat- és hatásköre:
a. a Társulási Tanács elnökének, elnökhelyettesének a megválasztása,
visszahívása,
b. c. a működési hozzájárulás mértékének megállapítása,

d. Tagokat terhelő egyéb kötelezettség megállapítása,
e. a hatáskörbe utalt pénzeszközök felhasználásáról döntés, szükség szerint

szakértői vélemények figyelembe vételével,
f. Tag kizárásának elhatározása.
g. jelen
társulási
megállapodás

h.

i.

j.
k.
l.

m.
n.
o.

módosítása,
mely
határozat
hatálybalépéséhez a Társulásban résztvevő képviselő-testületek
mindegyikének minősített többségével hozott döntése szükségeltetik,
Társulás megszűnésének elhatározása, mely határozat a Társulásban
résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével
hozott döntésével lép hatályba,
Társulás éves munkatervének, költségvetésének elfogadása. A
költségvetés első félévi, háromnegyedévi és éves végrehajtásáról szóló
beszámoló; éves mérlegének elfogadása,
a megállapodásban foglalt célok megvalósításának áttekintése, stratégiai
célok meghatározása,
a projekt szerinti célkitűzések megvalósulásának, azok időarányos
állapotának elemzése és értékelése,
a Tagok között felmerülő esetleges vitás kérdések megtárgyalása, esetleg
állásfoglalás a kérdésében, illetve a végrehajtás során felmerülő
problémák körében,
a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása,
a Támogatási Szerződés elfogadása, annak módosítása,
A jelen megállapodás IV. fejezetében meghatározott, átruházott
önkormányzati feladatokkal kapcsolatos illetve az átruházott hatáskörbe
tartozó döntések meghozatala.

VIII.1.2. A Társulási Tanács működése:
A Társulási Tanács megalakultnak tekinthető, ha a tagönkormányzatok képviselőtestületeinek mindegyike jóváhagyta a társulási megállapodást, megválasztotta
képviselőjét, és a társulási tanács alakuló ülése kimondta megalakulását.
A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal össze
kell hívni. A Tanács ülését össze kell hívni, ha a Tanács hatáskörébe tartozó
kérdésekben kell dönteni, ha azt bármely Tag a napirend egyidejű megjelölésével
indítványozza, illetve ha a törvényességi ellenőrzési jogkörében eljárva azt a Békés
Megyei Kormányhivatal kezdeményezi.
A Tanács üléseinek összehívása és a napirend kialakítása az elnök feladata, de a
napirend összeállításában a Tanács bármely tagjának indítványtételi joga van.
A Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze írásban, az
ülés napját megelőzően legalább 5 nappal korábban. Sürgős esetben ennél rövidebb
idő is lehetséges, de csak a tagok megfelelő értesítése mellett.
A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén a Tagok több mint fele jelen
van és a jelenlévő tagok a szavazatok legalább felével rendelkeznek.
A javaslat elfogadásához legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely
meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak több mint felét. (egyszerű szótöbbség)
A minősített többséghez legalább annyi tag szavazata szükséges, amely eléri a
társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt
települések lakosságszámának felét.

A Tanács minősített többségű döntése szükséges:
- szervezeti és működési szabályzat elfogadásához,
- működési hozzájárulás mértékének megállapításához,
- kizárás a társulásból.
Határozatképtelenség esetén az eredeti időpontot követő 8 napon túli, de 30 napon
belüli időpontra kell az újabb ülést összehívni.
A Társulási Tanács Tagjának akadályoztatása esetén szavazati joggal kizárólag
testületi döntés alapján a testület bármely tagja, vagy az Önkormányzat
alpolgármestere élhet.
A Társulási tanács ülésére bármely tag indítványozhatja szakértők vagy egyéb
személyek meghívását. Ezen személyek az ülésen részt vehetnek, a napirendi
pontokhoz hozzászólhatnak, de szavazati joggal nem rendelkeznek.
A Tanács határozatait az Mötv. 48. §-ában meghatározott szabályok szerint hozza.
A Társulási Tanács határozatai a meg nem jelent tagokra is kötelező érvényűek. A
Társulási Tanács tagjai a Társulási Tanácsban hozott döntésekről kötelesek 30
napon belül írásban (elektronikus, vagy postai úton) tájékoztatni az őket delegáló
önkormányzatokat.
A Tanács üléséről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni. A jegyzőkönyv
tartalmazza az ülésen résztvevő képviselők és meghívottak nevét, a tárgyalt
napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű eredményét és a
hozott határozatokat. A jegyzőkönyvre a képviselő-testületek üléséről szóló
jegyzőkönyv szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a jegyzőkönyvet a
Társulási Tanács Elnöke és a Társulás Titkára írja alá. A jegyzőkönyvet, az ülést
követő 15 napon belül az elnök megküldi a társulás székhelye szerinti Békés Megyei
Kormányhivatalnak.
VIII.1.3. A Társulási Tanács elnöke
A Társulási Tanács tagjai közül elnököt választ.
A Társulási Tanács tagjai sorából az alakuló ülésen, 2/3-os többségi szavazással
határozott időre 2 alelnököt választ.
Az elnök, az alelnökök megbízatása önkormányzati tisztségük betöltéséig áll fenn.
A Társulási Tanács elnöke a Társulás ügyeinek vitele keretében
a. képviseli a Társulást és a projektet harmadik személyekkel szemben,
bíróságok és más hatóságok előtt,
b. c. összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét,
d. a Társulás mérlegét Tagok számára hozzáférhetővé teszi,
e. évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a
Társulás
működéséről,
feladatainak
ellátásáról,
a
társulási
cél
megvalósulásáról,
f. ellátja mindazon feladatokat, melyet a társulási megállapodás, illetve a
Társulási Tanács számára előírt,

Az elnök Társulással összefüggő feladatai megvalósításához –a közbeszerzési
szabályok betartása mellett – jogosult szakértők igénybevételére, valamint segítő
munkaszervezet igénybevételére a Társulás költségén.
A Társulás elnöke a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni. Kötelezettségének
megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai, valamint a vonatkozó
jogszabályok szerint felel.
Az elnöki megbízatás megszűnik:
- önkormányzati tisztségének megszűnésével,
- az őt delegáló önkormányzat által történő visszahívással
- lemondással,
- elhalálozással.
Lemondás esetén az elnök köteles az új elnök személyének megválasztásáig a
megbízatásával járó feladatokat ellátni, köteles a lemondásától számított 15 napon
belül a Társulási Tanács ülését összehívni az új elnök megválasztásának céljából. Az
elnök lemondásával az alelnöki megbízatás nem szűnik meg.
A Társulás alelnökére megbízatási időtartamára az elnökre vonatkozó rendelkezések
irányadóak azzal, hogy ezen megbízatás a társulási tanács által történő
visszahívással is megszüntethető.
A Társulás alelnöke az elnök munkáját segíti, illetve akadályoztatása esetén – a
Társulási Tanács által meghatározott helyettesítési rendben – teljes jogkörrel
helyettesíti a IX. fejezetben foglaltak szerint.
VIII.3. Felügyelő Bizottság
A Tagok megállapodnak abban, hogy a Társulási Tanács első ülésén a Társulás
működésének és gazdálkodásának ellenőrző-felügyelő szervként 3 főből álló
Felügyelő Bizottságot hoznak létre.
A Felügyelő Bizottság elnöke: Szarvas Város Önkormányzatának delegáltja
A Felügyelő Bizottság tagjai: Csárdaszállás Önkormányzatának delegáltja
Körösladány Önkormányzatának delegáltja
A delegáló önkormányzatok a felügyelő bizottság tagjainak személyét, vagy a
személyükben bekövetkező változást kötelesek a Társulási Tanács részére írásban
bejelenteni.
A felügyelő bizottság elnökét tartós akadályoztatása esetén – a felügyelő bizottság
részletes ügyrendjében foglaltak szerint – Körösladány Önkormányzatának delegáltja
helyettesíti.
A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.
A felügyelő bizottság kiemelt feladata a beruházás működési, pénzügyi ellenőrzése.
A felügyelő bizottság évente legalább egy alkalommal, de szükség szerint többször is
ülésezik.
A felügyelő bizottság ülését az elnök az ülés napját legalább 15 nappal megelőzően
írásban hívja össze.

A felügyelő bizottság ülését a bizottság bármely két tagja írásban összehívhatja az
ok és a cél egyidejű megjelölésével, ha a bizottság összehívására irányuló
kérelmüket az elnök 15 napon belül nem teljesíti.
Az ülés összehívására vonatkozó határidőtől rendkívül indokolt, halaszthatatlan
esetekben a felügyelő bizottság saját ügyrendjében szereplő feltételek mellett el
lehet térni. Ez esetben az ülés telefonon, illetve egyéb más úton (e-mail, stb.) történő
összehívása is megengedhető.
A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok több mint fele jelen
van. Határozatképtelenség esetén 15 napon belül újabb ülést kell összehívni. A
megismételt ülés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.
A felügyelő bizottság a döntéseit egyszerű többséggel hozza meg.
A felügyelő bizottságot félévente tájékoztatni kell a projekt állásáról. A tájékoztatást a
Hivatal köteles megtenni minden félévet követő 15. napig.
A felügyelő bizottság jogszabályba, a jelen szerződésbe ütköző, vagy a társulás
érdekeit sértő intézkedés, mulasztás tapasztalása esetén észrevételt tehet, illetve
jelzéssel élhet.
A felügyelő bizottság feladat és hatásköre:
 az ütemezett kivitelezés és pénzfelhasználás ellenőrzése,
 a tagok elé terjesztendő jelentések, beszámolók vizsgálata, a vizsgálat
eredményéről beszámoló készítése,
 a tagok tájékoztatásának vizsgálata,
 a projekt bármely résztvevőjétől felvilágosítás, tájékoztatás kérése.
A felügyelő bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet az ülés elnöke,
valamint a jegyzőkönyvvezető ír alá.
A felügyelő bizottság részletes ügyrendjét maga határozza meg.
A felügyelő bizottsági tagok megbízatása visszavonásig tart.
IX. A TÁRSULÁS KÉPVISELETE
A Társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt
általános képviseleti jogkörrel felruházva – a VIII.1.3. foglaltak szerint – az elnök
képviseli. Az elnök akadályoztatása esetén a Társulás képviseletére a Társulási
Tanács által meghatározott helyettesítési rend szerint alelnök jogosult.
A Társulást az elnök önállóan képviseli. A Társulás jegyzése akként történik, hogy a
géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott társulási név alatt az elnök
teljes nevét önállóan írja alá.
Az eredeti iratról, okiratról készült tömegesen jelentkező másolatok hitelesítése oly
módon történik, hogy 5 példány jegyzése e fejezet 2. bekezdésben foglaltak szerint,
míg további példányai vonatkozásában; a géppel, vagy kézzel előírt, előnyomott
vagy nyomtatott társulási név alatt az elnök teljes nevét aláírás-bélyegzővel írja alá,
majd a másolati példányú iratot, okiratot az aláírás-bélyegző mellett a társulás
pecsétjével kell ellátni.

X. A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSI RENDJE, IRÁNYÍTÓI JOGOK GYAKORLÁSA
Tagok jelen társulási megállapodással a Társulás irányító szervének Kondoros Város
Önkormányzatának Képviselő-testületét jelölik ki.
Az irányító szerv köteles az Áht. és Ávr.-ben foglalt kötelezettségének eleget tenni.
A társulás tagjai a társulás működését – a társulási megállapodásban
meghatározottak szerint – célszerűségi és gazdasági szempontból jogosultak
ellenőrizni.
A polgármester vagy – felkérésre – az általa kijelölt személy évente legalább egyszer
a képviselő-testületének beszámol a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről,
a társulási cél megvalósulásáról. A társulási tanács tagjai képviselő-testületeiknek
beszámolnak a társulási tanácsban végzett tevékenységükről.
A társulás tagja az általa választott képviselőt visszahívhatja.
XI. A TÁRSULÁSBAN FOGLALKOZTATOTT SZEMÉYL ALKALMAZÁSÁNAK
FELTÉTELEI
A Társulás alkalmazottainak jogviszonyára a munka törvénykönyvéről szóló 2012.I.
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A Társulás a projekt fenntartási időszakában
a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségének teljesítése érdekében 1 fő női
alkalmazottat foglalkoztat.
A Társulás alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlására a Társulás elnöke
jogosult.
XII. TAGSÁGI JOGVISZONY
Tagok ezen társulási megállapodás elfogadásával és aláírásával, kötelezettséget
vállalnak arra vonatkozóan, hogy elfogadják a kilépéssel, illetve kizárással
összefüggő felelősségi szabályokat.
A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel
hozott döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához
vagy a társulás megszüntetéséhez. A társuláshoz csatlakozni naptári év első
napjával lehet.
XII.1. A szerződés felmondása
Tekintettel arra, hogy a Társulás határozott cél megvalósítására jött létre, a tagok a
beruházás megvalósítása érdekében önként vállalják, hogy a törvényben biztosított
kilépési jogukkal csak tényleges és alapos indokok alapján, a Társulási Tanáccsal, a
törvényességi felügyeletet ellátó szervvel és a KEOP Közreműködő Szervezettel
történt egyeztetést követően élnek.
Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés aláírását követő három
évig, és amennyiben a KEOP projekt beruházási szakasza jelen szerződés aláírását
követő három éven belül megkezdődik, a fenntartási időszak lezárásáig a társulási
jogviszonyt nem mondják fel.

Amennyiben a beruházás jelen szerződés aláírásától számított három éven belül
nem kezdődik meg, úgy a tagok a három éves határidő letelte után, ezen okból is
élhetnek kilépési jogukkal.
Tagnak a Társulásból kiválni naptávi év utolsó napjával lehet, a kiválásról a
tagönkormányzat legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell
dönteni, erről a Társulási Tanácsot értesíteni kell.
Tagok tudomásul veszik, hogy a Társulásból kiváló tag által befizetendő önrész teljes
összege a Társulás velük szembeni jogszerű követelése, melyet a Társulás minden
esetben érvényesíteni fog.
A kilépő tag tudomásul veszi, hogy a projekt megvalósítása érdekében általa fizetett
költséget, valamint működési költséget, nem követelheti vissza a Társulástól.
A kilépő tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásának teljesítésére, valamint
felmondásával a Társulásnak okozott kár teljes körű megtérítésére. Ezen kártérítési
felelősséget Tagok szorosan értelmezik, ezért valamennyi, a felmondással
összefüggő kárra vonatkoztatják.
Tag általi kilépés esetén a Társulás köteles a taggal elszámolni a vagyoni
hozzájárulás arányának megfelelően, figyelembe véve a kártérítési kötelezettséget
és a Társulást terhelő kötelezettségeket is.
A Társulás megállapodásának felmondása esetén a Társulás tagja által a Társulásba
bevitt vagyonnal el kell számolni. A KEOP projekt keretében megvalósult
vagyontárgy társulás tagja részére történő kiadását öt évre el lehet halasztani, ha
annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a Társulás kötelező feladatának
ellátását.
XII.2 Tagi kizárás
Amennyiben a tag a jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségét
megszegi, illetve elmulasztja, az elnök köteles a tagot kétszer, írásban, megfelelő
határidő kitűzésével felhívni a teljesítésre.
Ha a tag ezen felhívás ellenére – a közölt határidőn belül – sem tesz eleget a jelen
megállapodásban rögzített kötelezettségeinek, a tagot a Társulási Tanács minősített
többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával kizárhatja a Társulásból.
Különösen ilyen kötelezettségszegésnek
megfizetésének elmulasztása.

minősül

a

működési

hozzájárulás

A kizárás jogkövetkezményei azonosak a tagi kilépés jogkövetkezményeivel, azaz
ebben az esetben sem mentesül a tag a kártérítési és egyéb kötelezettsége alól.
XIII. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA, A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE
A jelen megállapodás hatálya a jelen megállapodás IV. fejeztében meghatározott, a
társulásra átruházott önkormányzati feladat- és hatáskörökre terjed ki.
Jelen megállapodás a mind Tag által történő aláírásának napján, ha ez nem egy
időben történik, a legkésőbbi aláírás napján lép hatályba.

A Társulás megszűnik, a társulásra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályi
rendelkezésekben foglaltak szerint. Ha társulás tagjai minősített többséggel azt
elhatározzák, a törvény erejénél fogva, vagy a bíróság jogerős döntése alapján.
A Társulás megszűnése esetén a tagok a megszűnés időpontjával bezáróan
egymással elszámolni kötelesek.
A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó
vagyon a Társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg.
A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért a tagok a vagyoni
hozzájárulásuk arányában tartoznak felelősséggel.
XIV. NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA
Tagok kötelezettséget vállalnak közvetlenül, továbbá saját szervezeteik útján, illetve
a civil szervezetek bevonásával a teljes körű lakossági tájékoztatásra. Ezen
tájékoztatás keretében a kötelmi jogi jellegen túlmenően, fel kell hívniuk a lakosság
figyelmét a környezetvédelmi feladatokra, a jogszabályi előírásokra, valamint
információt kell szolgáltatniuk a szerződés céljául szolgáló beruházás előnyeiről.
Tagok a teljes pályázati és beruházási időszakra vonatkozóan rendszeres és
folyamatos tájékoztatást nyújtanak településeik polgárai számára olyan formában,
amely alkalmas arra, hogy a tájékoztatás eljusson valamennyi érintetthez (pl.
települési lakossági fórumok szervezése, írott és elektronikus sajtó igénybevétele,
helyi kiadvány megjelentetése).
Fentiek mellett a tagok által jelen Társulási megállapodás keretében kiépítésre kerülő
szervezeti rendszernek is kötelezettsége a lakossági tájékoztatást szolgáló
munkálatok elősegítése, szervezése. A Társulás nemcsak az írott és elektronikus
média tájékoztatására kötelezett, hanem arra is, hogy a projekttel kapcsolatos
valamennyi információ a tagokhoz, illetve azok hivatali szervezetén keresztül a
lakossághoz eljusson.
A Társulásnak folyamatosan törekednie kell az országos és a regionális hatósági,
valamint a civil szervezetek tájékoztatása során a beruházás elfogadtatására, ezáltal
működése biztonságának megőrzésére is.
XV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Tagok kijelentik, tudomással bírnak arról, hogy a KEOP projekthez igényelhető
támogatás csak a támogatási kérelem benyújtása előtt meg nem kezdett
beruházáshoz igényelhető. Egyúttal nyilatkoznak, hogy az V. fejezetben részletezett
beruházási munkálatok a támogatási kérelem benyújtásának időpontjáig még nem
kezdődtek meg.
Tagok tudomásul veszik, hogy az önkormányzatok képviseletére jogosult személyek
változása esetén, 60 napon belül meg kell jelölniük az új képviselőket.
Tagok rögzítik, amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése jogszabály vagy
egyéb, a feleken kívülálló ok miatt objektíve nem alkalmazható, a többi – fentiekkel
nem érintett – része teljes hatályban fennmarad.

A tagok vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetéssel
kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetén az illetékes közigazgatási és
munkaügyi bíróság döntésének vetik alá magukat.
Ezen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a KEOP projekt
megvalósításával összefüggő hazai jogszabályokat, a pályázati felhívást és
útmutatót, továbbá az Mötv., az Áht., Ávr. a Számv. tv. a hulladékról szóló törvényt
. - és az ezen törvények végrehajtásával kapcsolatos egyéb jogszabályokat, illetve a
Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás
egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást a fenntartó önkormányzatok
képviselő-testületei az alábbi testületi határozatokkal hagyták jóvá.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete ______________határozata
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete __________________ határozata
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testülete ____ határozata
Kondoros Város Önkormányzat képviselő-testülete ________________. határozata
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete __________ határozata
Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete ____________határozata
Kétsoprony Község Önkormányzat Képviselő-testülete ______________ határozata
Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete ______________ határozata
Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete ____________ határozata

A fentiek szerint ezen szerződést, mellékletét képező aláírási íven – a tagok eredeti
példányban jóváhagyólag aláírták.
………………………………………………
Ribárszki Péter
Zsindely Ferencné
polgármester
jegyző
Kondoros Város Önkormányzata

………………………………………………
Toldi Balázs
Dr. Csorba Csaba
polgármester
jegyző
Gyomaendrőd Város Önkormányzata

………………………………………………
………………………………………………
Babák Mihály
Dr. Melis János
Szarvas Péter Dr. Szvercsák Szilvia
polgármester
jegyző
polgármester
jegyző
Szarvas Város Önkormányzata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

………………………………………………
………………………………………………
Molnár József Kasikné Csík Zsuzsanna Petneházi Bálintné Dr. Csorba Csaba
polgármester
jegyző
polgármester
jegyző
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
Csárdaszállás Község Önkormányzata
………………………………………………
Völgyi Sándor
Surinné Szász Margit
polgármester
jegyző
Kétsoprony Község Önkormányzata

………………………………………………
Kardos Károly
Ilyés Lajos
polgármester
jegyző
Körösladány Város Önkormányzata

………………………………………………
Balogh József
Zatykó Katalin
polgármester
jegyző
Szabadkígyós Község Önkormányzata
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E l ő t e r j e s z t é s
Készült Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás
2014. november 25-én tartandó ülésére.
Előterjesztés tárgya: A Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati
Társulás 2014. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítése
Az előterjesztés előadója: Völgyi Sándor Társulási Tanács alelnöke

Tisztelt Társulási Tanács!

Az Országgyűlés elfogadta a 2014. évi XXXIX. törvényt Egyes törvényeknek a
költségvetési tervezéssel, valamint a pénzpiaci és a közüzemi szolgáltatások
hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról. Ennek alapján az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§ is hatályát vesztette, mely szerint a háromnegyed
éves gazdálkodásról a koncepció ismertetésekor írásban kell tájékoztatást adni.
Mindezektől függetlenül a Társulás 2014. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról
tájékoztatom a Tisztelt Társulási Tanácsot.

B E V É T E L E K
A bevételi források teljesülése 5.066 ezer Ft, 76 %-os.
A támogatás értékű bevételek között a társult önkormányzatok befizetései, melynek teljesítése
1.746 ezer Ft. Az előző évi pénzmaradvány 3.320 e Ft.

KÖRÖS-VÖLGYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI REKULTIVÁCIÓS ÖNK.
TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
RovatKorm.funkc. Rovatszám
szám

Megnevezés

2014. évi
ei.

2014. évi
I-III.
negyedévi
teljesítés

%

051040
I.

IV.

B1

B4

B16

B408

Támogatásértékű működési
bevétel
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ
BEVÉTEL ÖSSZESEN
Intézményi működési bevételek
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
ÖSSZESEN

3 290

1 746

53%

3 290
20

1 746
-

53%
0%

-

0%

20

VI.

B6

VII.

B7

VIII.

B8

Működési célú pénzeszköz átvétel
Felhalmozási célú péneszköz
B73 átvétel
VÉGLEGESEN ÁTVETT
PÉNZESZK. ÖSSZESEN
Előző évi előirányzatmaradvány,pénzmaradvány
B8131 igénybevét.
PÉNZFORG.NÉLKÜLI
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
KÖRÖS-VÖLGYI HRT.
ÖSSZESEN:
B63

K

-

3 320

3 320

100%

3 320

3 320

100%

5 066

76%

6 630

I A D Á S O K

A kiadások teljesülése 1.298 ezer Ft, 26 %-os.
Személyi kiadások és járulékok teljesítése 1.049 e Ft, amely 45%. A dologi kiadások teljesítése
530 ezer Ft, mely 32 %-os teljesítést mutat.
Így a működési kiadások 1.734 ezer Ft teljesítést mutatnak, amely 26%.

KÖRÖS-VÖLGYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI REKULTIVÁCIÓS ÖNK.
TÁRSULÁS
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

Korm.f. Rovatszám

2014. évi
I-III.
negyedévi
teljesítés

2014.
évi

Megnevezés

%

Nem veszélyes hulladék kezelése

051040

I.
K1
K2
K3
K5
II.
K6
K7
K8

Működési kiadások
Személyi kiadások
Munkaadókat terh.bef.köt.
Dologi kiadások
Működési célú tartalék
Működési kiadások összesen
Felhalmozási kiadások
Fejlesztési kiadások
Felújítás
Felhalm.célú pe.átadás
Felhalmozási kiadások összesen

Mindösszesen:

2 107
569
1 646
2 308
6 630

901 43%
303 53%
530 32%
0

1 734 26%

0

0

0

0

0

0

0

0

6 630

0%

0

1 734 26%

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot a beszámoló megtárgyalására és elfogadására.

Határozati javaslat:
A Körös–völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás 2014. évi I-III.
negyedéves beszámolóját az alábbiak szerint jóváhagyja:

KÖRÖS-VÖLGYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI REKULTIVÁCIÓS ÖNK.
TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
RovatKorm.funkc. Rovatszám
szám

2014. évi
ei.

Megnevezés

2014. évi
I-III.
negyedévi
teljesítés

%

051040
I.

B1

IV.

B4

VI.

B6

VII.

B7

VIII.

B8

Támogatásértékű működési
bevétel
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ
BEVÉTEL ÖSSZESEN
B408 Intézményi működési bevételek
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
ÖSSZESEN
B63 Működési célú pénzeszköz átvétel
Felhalmozási célú péneszköz
B73 átvétel
VÉGLEGESEN ÁTVETT
PÉNZESZK. ÖSSZESEN
Előző évi előirányzatmaradvány,pénzmaradvány
B8131 igénybevét.
PÉNZFORG.NÉLKÜLI
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
KÖRÖS-VÖLGYI HRT.
ÖSSZESEN:
B16

3 290

1 746

53%

3 290
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1 746
-

53%
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-
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100%
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76%
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KÖRÖS-VÖLGYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI REKULTIVÁCIÓS ÖNK.
TÁRSULÁS
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

Korm.f. Rovatszám

2014.
évi

2014. évi
I-III.
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teljesítés

%

Nem veszélyes hulladék kezelése

051040

I.
K1
K2
K3
K5
II.

Megnevezés

Működési kiadások
Személyi kiadások
Munkaadókat terh.bef.köt.
Dologi kiadások
Működési célú tartalék
Működési kiadások összesen
Felhalmozási kiadások

2 107
569
1 646
2 308
6 630

901

43%

303

53%

530

32%

0

0%

1 734

26%

K6
K7
K8

Fejlesztési kiadások
Felújítás
Felhalm.célú pe.átadás
Felhalmozási kiadások összesen

Mindösszesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 630

1 734

26%

A Társulás által teljes munkaidőben foglalkoztatott létszám: 1 fő

Kondoros, 2014. november 17.

Völgyi Sándor sk.
alelnök
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Előterjesztés
Készült Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás
2014. november 25-én tartandó ülésére.
Előterjesztés tárgya:
A Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás
2015. évi működési hozzájárulás mértékének megállapítása
Az előterjesztés előadója:
a Társulás elnöke
Tisztelt Társulási Tanács!
A Társulási megállapodás V.1. pontja értelmében az éves működési célú támogatási
igényről és az egyes Tagokat terhelő befizetési kötelezettségekről a Társulási
Tanács az adott költségvetési évet megelőző év december 15. napjáig határozattal
dönt.
A Társulás 2014. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóból látható,
hogy a Társulás olyan mértékű megtakarítással rendelkezik, mely alapján a
működési hozzájárulás mértékét 2015-re elegendő 20 Ft/lakos összegben
meghatározni.
A fajlagos működési hozzájárulás előző évi mértékei:
- 2012-ben 50 Ft/lakos
- 2013-ban 40 Ft/lakos
- 2014-ben 30 Ft/lakos
Önkormányzat
Békéscsaba
Gyomaendrőd
Körösladány
Szarvas
Csabacsüd
Kondoros
Csárdaszállás
Kétsoprony
Szabadkígyós
Összesen:

2012.01.01.
Lak.szám
62.383
14.331
4.801
17.063
1.917
5.360
486
1.459
2.786
110.586

2013.évi.ktgv.
40 Ft/fő
2.495.320
573.240
192.040
682.520
76.680
214.400
19.440
58.360
111.440
4.423.440

2013.01.01.
Lak.szám
62.013
14.207
4.746
16.865
1.896
5.296
457
1.431
2.746
109.657

2014.évi.ktgv.
30 Ft/fő
1.860.390
426.210
142.380
505.950
56.880
158.880
13.710
42.930
82.380
3.289.710

2014.01.01.
Lak.szám
61.663
14.081
4.726
16.711
1.858
5.251
444
1.428
2.736
108.898

2015.évi.ktgv.
20 Ft/fő
1.233.260
281.620
94.520
334.220
37.160
105.020
8.880
28.560
54.720
2.177.960

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására.
Határozati javaslat:
……………./ 2014. (XI.25.) sz. határozat
Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsa a Társulási Megállapodás V.1. pontja alapján a tagok 2015. évi működési
célú támogatását 20,- Ft/ lakos arányban határozzák meg.
A Társulási Tanács utasítja az elnököt, hogy írásban értesítse a tagokat a következő
évi befizetési kötelezettségeikről, illetve azok esedékességéről.
Határidő: 2015. január 10.
Felelős: elnök

Zsindely Ferencné
jegyző

4. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2014. december 8-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Beszámoló a 2014. évben benyújtott pályázatokról
Kürtiné Erdősi Klára
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az alábbiakban kívánjuk ismertetni a Projektmenedzseri Iroda 2014. évi tevékenységeit, kezdve a benyújtott
pályázatok rövid bemutatásával.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának benyújtott pályázatai a következőek:
1. Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztése
A pályázat a 4/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján készült, az iskolai étkeztetési feladatokat is ellátó Térségi Szociális
Gondozási Központ Központi Konyhájának és kettő telephelyének (a Kis Bálint Iskola és a Rózsahegyi Kálmán
Iskola tálalókonyhái) fejlesztésére igényeltünk összesen 28.800.824 Ft támogatást. Megítélt támogatás 25.920.000
Ft, a kivitelezés befejezésének határideje 2015. december 31.
2. Térfigyelő kamera rendszer kiépítése Gyomaendrőd város területén
A pályázat keretei között térfigyelő kamerák telepítésére és működtetésére lehetett támogatást igényelni.
Pályázatunkban összesen 9 helyszín szerepel összesen 6.278.415 Ft összegben (100 %). Első körben pályázatunk
nem részesült támogatásban, a tartalék keretből történő támogatásról decemberben kaphatunk értesítést.
3. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
A 9/2014. (II.3.) EMMI rendelet „kérelem közművelődési intézmény, közösségi színtér technikai, műszaki
eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására” pályázat keretében a Közművelődési – Közgyűjteményi
és Szolgáltató Intézmény nyert 353 000 Ft támogatást.
4. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás
A 9/2014. (II.3.) EMMI rendelet alapján elkészített, fenntartott nyilvános könyvtárak kötött felhasználású, egy
összegben folyósított, nem visszatérítendő támogatására a Határ Győző Városi Könyvtár nyújtott be támogatási
igényt, mely 648 000 Ft támogatásban részesült.
5.- 6. A muzeális intézmények szakmai támogatásának szabályairól szóló 9/2014. (II. 3.) EMMI rendelet alapján
elkészített „Az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény kiállításainak megújítása és múzeumpedagógiai
programjainak fejlesztése II. ütem, valamint az 5/2014.(I.24.) EMMI rendelet „kérelem muzeális intézmény
fenntartásának támogatása” pályázatok nem részesültek támogatásban.
7. Raiffeisen Mindenki Ebédel 2014. nyár c. felhívásra pályázatunkat 2014. május 15-ig kellett benyújtani. A pályázat
keretei között 30 kisgyermek félévi ellátását céloztuk meg. Az elnyerhető támogatás természetbeni, önerő
biztosítására nincsen szükség. Összesen 10 település lehet nyertes, melyről a facebook.com szavazói dönthetnek
20 település közül. Sajnos a facebook.com szavazásra nem került be városunk, így támogatásban nem
részesülhettünk.
8. A Várépítő pályázat 2014. februárban került benyújtásra. A pályázatban a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskola tornatermi öltözői két nehéz fém ajtajának cseréje és azok beépítése utáni helyreállítási munkálatok
elvégzésre nyújtottuk be kérelmünket. Sajnos a beérkezett pályázatokat értékelő zsűri projektünket nem részesítette
támogatásban.
9. A helyi közösségi közlekedés támogatására irányuló kérelmünket 2014. június 5-én nyújtottuk be. A
21/2014.(IV.18.) NFM rendelet alapján elkészített pályázat kizárólag a helyi közlekedés működtetésének, folyamatos
üzemeltetésének és eszközfenntartási ráfordításainak finanszírozására irányult. A benyújtott támogatási igény 2 763
e Ft, a Magyar Államkincstár által megítélt támogatás 735 000 Ft.
10. Projektjavaslat előkészítését kezdtük meg a KÖZOP-3.5.0-09-11 „Kerékpárút-hálózat fejlesztése” c.,
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projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatásának érdekében megjelent pályázati felhívás alapján. A
felhívás keretei között a Hármas-Körös folyó védtöltései között, a 46. sz. közút mellett kiépítendő kerékpárút
megépítéséhez szerettünk volna támogatást igényelni.
A projektjavaslathoz megigényeltük az ágazati fejlesztésért felelős miniszter támogató nyilatkozatát, mely előzetes
közbeszerzési eljárás lefolytatását irányozta elő a támogatási igény benyújtása előtt. A közbeszerzési szakértő
kiválasztása megtörtént, azonban az előzetes közbeszerzési eljárás lefolytatására nem került sor, mivel a pályázati
konstrukció felfüggesztésre került az elkülönített keret kimerülése miatt.
11. „Európa jövője: vallás, kultúra és fenntartható fejlődés” címmel pályázatot nyújtottunk be az EACEA-hoz 2015.
szeptember 6-9. között tartandó testvérvárosi találkozó megszervezése érdekében. Sajnos a Bíráló bizottság nem
támogatta projektünket.
12. Az ÁROP-1.A.3-2014 pályázati konstrukció keretei között került benyújtásra a „Területi együttműködések az
esélyegyenlőség és a felzárkózás elősegítése érdekében a Gyomaendrődi Járás területén” c. projekt, melynek célja
a települések, a helyi civil és gazdasági szereplők között területi együttműködések kialakítása és megerősítése,
többek közt a munkahelyteremtő, társadalmi felzárkózást elősegítő és a helyi esélyegyenlőségi programok
végrehajtásához kapcsolódó koordinációs tevékenység megvalósításával. A projekt járási szintű, a pályázó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint járásközpont, ugyanakkor együttműködő partnerként részt vesz benne
Hunya, Csárdaszállás, Dévaványa és Ecsegfalva is. A projekt október elején benyújtásra került, a hiánypótlást
teljesítettük, jelenleg elbírálás alatt áll.
13. Idén is csatlakoztunk az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” c. programsorozathoz, melyhez a 44/2014. (IX.
5.) BM rendelet alapján 845 000 Ft támogatást igényeltünk. A programot a Közművelődési-Közgyűjteményi és
Szolgáltató Intézmény a Szent Mihály napi pásztortűz és szüreti bál c. rendezvény keretei között szervezte meg. A
projekt elszámolása benyújtásra került a Magyar Államkincstárhoz.
14. Novemberben a Gyermekétkeztetési Alapítvány Mindenki ebédel c. pályázati felhívásai közül 2 konstrukcióban
vett részt Önkormányzatunk. Mindkét pályázatot az endrődi településrészen élő hátrányos helyzetű gyermekek
iskolán kívüli étkeztetése érdekében nyújtottuk be. A Procter&Gamble és a Lidl által támogatott fordulóban, ahol 4
település 28 gyermeke nyerhetett 6 hónapos ellátást, sajnos nem részesültünk támogatásban.
A Raiffeissen Mindenki ebédel 2014 Tél pályázat esetében bejutottunk az első 20 település közé. A GYEA nyilvános
szavazást indít december 1. és 12. között a Facebook-on ezen 20 település között. Támogatásban azok
részesülnek, akik a támogatói szavazatok alapján az 1-10. helyen végeznek.
Önkormányzatunk a KEOP-4.10.0/A/12 kódszámú pályázati felhívás alapján 4 pályázatot, a KEOP-5.5.0/A
konstrukció esetében pedig egy pályázatot készített elő és nyújtott be még 2013 év februárjában. A Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium 2014 augusztusában értesítette az önkormányzatot arról, hogy ezen pályázatokat nem
részesíti támogatásban. Az Önkormányzat a Városi közintézmények komplex energetikai fejlesztése
Gyomaendrődön című (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0222) pályázat esetében kifogást nyújtott be az elutasító döntés
ellen a Közreműködő Szervezethez, melyre a mai napig nem érkezett válasz.
A Széchenyi 2020 fejlesztési terv Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) fejlesztési céljai
és pályázati konstrukciói között ismételten szerepel az energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások
alkalmazása elem. Ennek megfelelően a pályázatok átdolgozása és előkészítése az új konstrukciók megjelenéséig
is folyamatosan feladatunkat képezi.
Az alábbi pályázatok még 2012-ben, illetve azt megelőzően kerültek benyújtásra, státuszuk szerint tartaléklistán
vannak. Miután ezek a pályázatok a korábbiakban már többször bemutatásra kerültek, ezért itt csak felsorolás
szintjén említjük őket.
- Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda intézményeinek fejlesztése a színvonalas kisgyermekkori
nevelés feltételeinek biztosításához (TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0271)
- Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő belterületi utak fejlesztése (DAOP-3.1.1/B-11-20110009)
- Az Őszikék Idősek Otthonában élők XXI. századnak megfelelő humanizált életkörülményeinek megteremtése.
(TIOP-3.4.2-11/1-2012-0014)
2014. évben megvalósított, illetve folyamatban lévő projektek:
- Önkormányzati struktúrafejlesztés Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál
- Az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény kiállításainak megújítása és múzeumpedagógiai programjainak
fejlesztése
- Határ Győző mellszobrának megvalósítása
- Gyomaendrőd szennyvíztisztító telep korszerűsítése
- „Lélekkel a Körösök mentén” – Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében
A Képviselő-testület mindkét nagy projekt vonatkozásában előterjesztések formájában rendszeres tájékoztatást kap,
ezért ebben a beszámolóban részletesebben nem térünk ki ismertetésükre. A gyomaendrod.hu honlapon mindkét
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pályázatról aloldalt hoztunk létre, az információk frissítéséről a beszerzést elnyert PR felelősök gondoskodnak.
A Kistérségi Iroda által végzett egyéb feladatok:
- Több uniós forrásból támogatásban részesült projektünknek tart a fenntartási ideje, melyhez kapcsolódóan
Fenntartási Jelentéseket szükséges készíteni. A PFJ-khez szükséges adatokat összegyűjtöttük, azokat határidőben
a meghatározott felületre feltöltöttük. A Közreműködő Szervezetek jelentéseinket elfogadták. Ez évben jelentősen
megváltoztak a KSz-ek (ez személyi/kapcsolattartói, nyilvántartási és helyszíni változást is jelent), mely
változás számunkra többlet munkát jelentett.
- Az idén járt le a Selyem út – III. ütem c. DAOP projekt és a Polgármesteri Hivatal kirendeltségének felújítása c.
CÉDE pályázat fenntartási időszaka. A projektek rendben lezárásra kerültek a Közreműködő Szervezetek részéről.
- Változás bejelentések elkészítése, dokumentáció összeállítása rendszeres feladatunk. Amikor a KT bármilyen
olyan ügyben döntést hoz, mely helyszíne korábbi, fenntartási időszakban lévő pályázatunkat érint, azt változás
bejelentés formájában engedélyeztetni szükséges az irányító hatóságokkal.
- A benyújtott pályázatokhoz rendszerint további adatszolgáltatási eljárás is tartozik, melyeket minden esetben
határidőre elkészítettünk és benyújtottunk, azokat a bíráló szervezetek elfogadták.
- Folyamatos kapcsolattartás zajlik az iroda, illetve egyéb szervezetek között (elsősorban Közreműködő
Szervezetek, illetőleg Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület, Körösök Völgye Akciócsoport, Körösszögi Kistérség Többcélú Társulása stb.)
- A különféle szervezetektől, KSz-ektől rendszeresen érkező kérdőíveket, adatszolgáltatási kötelezettségeket
rendben, határidőben teljesítjük.
- A DAOP-4.2.1-11-2012-0032 jelű, A gyomaendrődi Százszorszép óvoda fejlesztése c. projektünk elutasítása
kapcsán még 2012. szeptemberében nyújtottunk be kifogást a Közreműködő Szervezethez, mely ez évben
kifogásunknak helyt adott. Ezzel kapcsolatosan 2014. februárban tisztázó kérdésekre adtunk válaszokat, melyeket
áttekintve a KSz ismételten elutasította a pályázatot, azzal az indokkal, hogy a projekt tartalma a pályázati kiírás
céljainak nem felel meg. A döntés ellen kifogást nyújtottunk be, melyre ez idáig választ nem kaptunk.
- A „Gyomaendrődi szennyvíztisztító korszerűsítése” című, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0055 azonosító számú projekt
kapcsán a támogatási arány felülvizsgálatára, emelésére tettünk kísérletet. Ennek érdekében benyújtásra került a
CBA, valamint az EU-Önerő Alaphoz már második alkalommal nyújtottunk be támogatási igényt. Mindkettő esetében
még folyamatban van az elbírálás.
- Kapcsolatot tartottunk az egyház, a főépítész, illetve az egyházi főépítész között a Norvég Alap által meghirdetett
pályázathoz kapcsolódó műszaki egyeztetés és helyszíni bejárás során. Segítettük a pályázat benyújthatóságának
vizsgálatát.
- Az iroda dolgozói az önkormányzati pályázatok felkutatásában, benyújtásának előkészítésében, előterjesztésében,
egyeztetésében, megírásában, szerződés kötésében, adatszolgáltatásában, hiánypótlásában, megvalósításában,
beszerzési / közbeszerzési eljárásaiban, elszámolásában, előrehaladási jelentéseiben, zárásában, ellenőrzésében,
fenntartásában és végső záró ellenőrzésében végig részt vesznek. Folyamatosan figyelik a megjelenő pályázati
felhívások, tervezetek publikált részleteit. Előzetes adatgyűjtést végeznek.
Kistérségi munka:
Csárdaszállás és Hunya települések tekintetében is keressük a támogatási forrásokat és erre felhívjuk a kollégák
figyelmét, illetve felajánljuk segítségünket.
- Virágos Magyarország 2014.
- 4/2014. (I. 31.) BM rendelet
- 9/2014. (II.3.) EMMI rendelet
- Megújulnak köztereink (térkövezési pályázat)
- Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása pályázat (Nyíri-Szmolár Eszter)
- Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati támogatás kérelem
- Várépítő 2014.
- Adósságkonszolidációban nem részesült települések támogatása
- Vízelvezetési szolgalmi jog átvezetésére irányuló ügyintézés - folyamatban
- KEOP-2014-4.10.0/F tervezet figyelem felhívás
- Itthon vagy – Magyarország, szeretlek
- Konténerizált víztisztító és vízkiosztó berendezésekhez kapcsolódó támogatás
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megvitatni szíveskedjen és döntését határozat formájában
hozza meg.
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Döntési javaslat
"Beszámoló a 2014 évben benyújtott pályázatokról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2014. évben benyújtott pályázatokról szóló beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 12. 18.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Kürtiné Erdősi Klára
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2014. december 8-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

2015. évi közfoglalkoztatás tervezése
Hunya Péter
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

2015. évi közfoglalkoztatás tervezése
A 2015. évi közfoglalkozatási tervezést a munkaügyi kirendeltség részére 2014. november 18-án
kellett megküldeni Önkormányzatunknak. A közfoglalkoztatási programok tervezésének
folyamatát szolgáló felmérést kellett készíteni, tehát nem tekinthető a program indítására beadott
kérelemnek, arra csak a tervezési folyamat befejezése után kerülhet sor, várhatóan 2015
februárjában.
Az előterjesztés tervszerű keretet kíván adni a 2015. évi közfoglalkoztatásának. Irány és
keretszámokat határoz meg, amelyektől a kérelmekben el lehet majd térni. A tényleges
foglalkoztatási kereteket a területileg illetékes Munkaügyi Kirendeltség által megítélt
támogatások, illetve hatósági szerződések fogják rögzíteni. A Munkaügyi Központ a pályázati
irányelvek és támogatási keretei alapján, saját mérlegelési jogkörében dönt.
A terveket a 2015. márciusi indítással tervezett kistérségi startmunka mintaprogramok 6
programelemére, továbbá a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra vonatkozóan kellett
elkészíteni. Valamennyi programelemet 2015.03.01 és 2016.02.29. közötti időszakra lehetett
tervezni.
A 2015. évi előzetes tervezési szempontok alapján elsősorban a mezőgazdasági, a helyi
sajátosságokon alapuló, a település önfenntartását elősegítő programokat kívánja a
Belügyminisztérium támogatni. A minisztérium tájékoztatása szerint a téli és egyéb értékteremtő
programelem a következő évben megszűnik, ezért az ide sorolt tevékenységeket a helyi
sajátosságokra épülő programelemben lehet feltüntetni.
A szociális jellegű tevékenységeket megvalósító programok (belvíz, közút, mezőgazdasági
földút, illegális hulladéklerakók felszámolása) esetében mintaprogramként csak azon
programokat kívánja a Belügyminisztérium indítani, melyek a korábbi években még nem
kerültek finanszírozásra a településen, tehát újak.
A tervezés során törekedni kellett arra, hogy a mintaprogramok esetében a fajlagos költségek
beleférjenek a 110 000 Ft/fő/hó mértékbe, míg a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási
programok esetében a maximálisan adható 20%-os közvetlen költség mértékbe. A költségadatok
számításánál a 2014. évi közfoglalkoztatási bérekkel kellett számolnunk.
A közfoglalkoztatási programok 2015-ös tervezésénél a 2014-es év létszámából kellett kiindulni,
azoktól nagyban eltérni nem „célszerű”.
Az alábbiakban a terveket kívánjuk ismertetni.
Hosszabb időtartamú foglalkoztatás:
Program kezdete 2015.03.01 Program vége 2016.02.29
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Tervezett létszámok megoszlása:
Segédmunkás (nem irányító): 85 fő
Segédmunkás (irányító): 10 fő
Szakmunkás (nem irányító): 5 fő
Tervezett költségek megoszlása:
2015. évi bérköltség 80 867 475 Ft
2016. évi bérköltség 26 955 825 Ft
Közvetlen költségek 21 564 660 Ft
A hosszabb időtartamú foglalkoztatás foglalja magába tehát a belvíz, mezőgazdasági földút,
illegális hulladéklerakók felszámolása programelemeket. Az előző évek tapasztalata alapján
ezen programelemek 100 fő bevonásával el tudják látni a település karbantartási feladatokat,
valamint az időszakos egyéb önkormányzati megbízásokat.
A dolgozók feladata az Önkormányzat tulajdonában lévő kül- és belterületi belvízelvezető
csatornák karbantartása cserjézése és iszapeltávolítása, átereszek kitakarítása, lejtésviszonyok
felülvizsgálata, csatornák mélyítése. A brigádok tevékenységei a téli időszakban cserjézéssel és
síkosság mentesítési feladatkörrel egészülnek ki. Az így kidolgozott nyersanyagot a Zrínyi utcán
található komposztáló, zöldhulladék kezelő telepre szállítják és dolgozzák fel. Folytatnánk a
problémásabb útszakaszok, csatornák, védgátak karbantartását. A 2011. évben indított
programok óta településünk folyamatosan van karban tartva, így jelentős megtakarítás érhető el,
hiszen nincs szükség hirtelen dömping-munkákra.
Kézbesítőt, karbantartót és egyéb más közfoglalkoztatási programba nem illeszkedő munkaerőt
támogatására egyéb hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásba kell majd igényelnünk, ezek nem
képezik a jelenlegi tervezés részét.

Mezőgazdasági mintaprogram:
Program kezdete 2015.03.01 Program vége 2016.02.29
Tervezett létszámok megoszlása:
Segédmunkás (nem irányító): 71 fő
Segédmunkás (irányító): 3 fő
Szakmunkás (nem irányító): 7 fő
Szakmunkás (irányító): 2 fő
Tervezett költségek megoszlása:
2015. évi bérköltség 67 983 525 Ft
2016. évi bérköltség 22 661 175 Ft
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Közvetlen költségek 18 915 300 Ft
Mezőgazdasági programban egyelőre az előző évek alapján állítottuk össze a terveket:
Állattenyésztési programrész: jelenlegi állattartó tevékenységünkről az előző testületi ülésen
beszámoltunk. Az adott állattartó telepünk aktuális állapotában nem alkalmas további
állatállományok bevonására, mivel nincs közművesítve, se elektromos áram, se szilárd
útburkolat nincs. Amennyiben intenzív termelést kíván megvalósítani Gyomaendrőd
Önkormányzata, úgy más telephelyet is be kell vonni a közfoglalkoztatásba. Ha maradunk a
mostani állapotoknál: juhászat: télen elkezdődik az elletés, a kosbárányok hizlalás után eladásra
kerülnek, a jerkebárányok pedig továbbtartásra. Jövőre aktuális lesz a tenyészkosok cserélése.
Aprójószágok tekintetében a jelenlegi állományt kellene télvíz idejére lecsökkenteni
(rászorulóknak kiosztani, vagy értékesíteni), majd tavasszal elkezdeni a tojások keltetését.
Amennyiben a pályázati források megengedik, a közfoglalkoztatási programban meg létre
kívánunk hozni egy hűtőszobát/hűtőházat, ahol a megtermelt anyagokat lehet tárolni.
Növénytermesztés: a gyaklókertben kívánjuk megtermelni a város szépítésére szolgáló
virágokat. Már a téli hónapok alatt (egyelőre két fűtött fóliasátorban, programban tovább
bővítenénk) elkezdődik a növények szaporása, így ahogy a tavaszi időjárás engedi, elkezdődhet
a virágok kitelepítése a közterületinkre. Szántóföldi növénytermesztésben kérem a Tisztelt
Képviselő-testületet, határozza meg mekkora területet kíván a közfoglalkozatásba bevonni és
milyen növény termesztését kívánja megvalósítani. A jelenlegi 0,8 ha-os gyümölcsösünkbe 180
oltvány került telepítésre. További közel 500 oltványt vásároltunk meg a tavalyi
közfoglalkoztatási programunkban, amely telepítésére egyelőre nem lett kijelölve terület. Fontos
lenne mihamarabb területet találni, hiszen legkésőbb a tavaszi rügyfakadásig kell kitelepíteni az
oltványokat és addig még le kell keríteni az adott területet, valamint ki kell ásni az oltványok
helyét. Idén olajtök termesztést valósítottunk meg. A tökmagot hidegen sajtolva kiporciózva
értékesítenénk. A sajtolás elengedhetetlen feltétele egy sajtoló gép, amit a jövő évben szeretnénk
megvásárolni.

Helyi sajátosságokon alapuló program
Program kezdete 2015.03.01 Program vége 2016.02.29
Tervezett létszámok megoszlása:
Segédmunkás (nem irányító): 21 fő
Segédmunkás (irányító): 2 fő
Tervezett költségek megoszlása:
2015. évi bérköltség 18 319 680 Ft
2016. évi bérköltség 6 106 560 Ft
Közvetlen költségek 5 933 760 Ft
A dolgozók betonelem gyártást folytatva elsősorban útszegély köveket és egyéb betonelemeket
készítenénk kézi erővel. A dolgozók egy része egyéb aktuális értékteremtő munkákkal lenne
megbízva. Az előző években gyakran kapott olyan feladatokat a közfoglalkoztatás, ahol gyorsan
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kellett felvonulni, megbízható emberekkel jó munkát végezni, ebben a programban
alkalmaznánk azon dolgozóinkat, akik az elmúlt években bizonyították rátermettségüket.
Seprűkötéshez értő közfoglalkoztatottunk van, akivel megvalósíthatnánk a helyi sajátosság
programon keretében. Az asztalos műhely fejlesztésével buszmegállókat, kültéri bútorokat,
madáretetőket, játszóterekre játékokat, hirdető táblákat gyártani. A helyi piacon már évek óta
visszatérő probléma a kevés fedett árusító asztal. Lenne lehetőségünk ezek gyártására is.
Létrehoznánk rönkjátszótereket, szalmabálából játékokat, városdekorációt. Több dolgozó
bevonása esetén folyamatossá zagykazettáink folyamatos kezelését oldanánk meg: folyamatos
tüzelőanyag kitermelés mellett csemetéket telepítenénk át külterületi csatornák és utak mellé.
Régóta probléma, hogy a MÁV környékéről kerékpárokat tulajdonítanak el. A parkoló mellett
egy őrzött, fedett kerékpártárolót alakítanánk ki.

Belterületi közúthálózat javítási program
Program kezdete 2015.03.01 Program vége 2016.02.29
Tervezett létszámok megoszlása:
Segédmunkás (nem irányító): 22 fő
Segédmunkás (irányító): 2 fő
Tervezett költségek megoszlása:
2015. évi bérköltség 19 109 304 Ft
2016. évi bérköltség 6 369 768 Ft
Közvetlen költségek 6 200 928 Ft
Az önkormányzati utak leromlott állapotára való tekintettel egy úgynevezett „kátyúzó brigád”
létrehozására kerülne sor. Ez a programelem Gyomaendrőd városában 2015-ben venné először
kezdetét. A brigádok felmérnék az utak állapotát és a szerint javítanák meg a kátyús
útszakaszokat.
A nagyobb foglalkoztatás és a közvetlen költségek növelésének érdekében, ezen programelembe
bevont dolgozói létszámot tovább növelve a település járdainak felújítása, parkolók létesítése is
megoldódhat.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, vitassák meg és tegyenek javaslatot a 2015. évi
közfoglalkoztatási kérelmek beadásakor milyen irányelvek szerint változtassunk a terveken.
Döntési javaslat
"2015. évi közfoglalkoztatás tervezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "2015. évi közfoglalkoztatás tervezése" c.
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előterjesztés tartalmát megismerte és elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2014. december 8-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Belvíz III. utómunkálatok
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A „Belvíz III. ütem” megnevezésű beruházásunk kivitelezése szeptemberben befejeződött és a vállalkozó levonult a
munkaterületről. A projekt menedzserrel megkezdtük a beruházás záró elszámolását az Irányító Hatóságnál.
A kivitelezés során a kitermelt iszap elhelyezésére két területen zagytározót kellet kialakítani, melyeket
önkormányzati és bérelt területeken lehetett megvalósítani.
A két zagytározó által igénybevett területek:
Fattyasi zagytározó
Hrsz
14002 hrsz

terület
10.0652 ha

AK érték
313,06

Művelési ág
Szántó

Tulajdonos
Önkormányzat

14003/3 hrsz

1.3416 ha

30,32

Szántó

Önkormányzat

Fűzfás zug
Hrsz
6765/7
6765/8

terület
2.1370
0,5996

AK érték
85,5
0,0

6765/9
6765/10

3,4084
3,4207

139,88
147,42

Művelési ág
Szántó
Kivett, beépítetlen
terület
Szántó
Szántó

Tulajdonos
Önkormányzat
Magánszemély
Magánszemély
Magánszemély

Zagytározókkal kapcsolatos további feladatok:
Fattyasi zagytározó
A korábbi holtágkotrási beruházás (Belvíz V. ütem) megkezdésekor a tározó területére vonatkozóan ideiglenes más
célú hasznosítási engedélyt kellett szerezni a földhivataltól. Ezt az eljárást a korábbi kivitelező felvállalta ezáltal
minden felelősség őt terhelte. A más célú hasznosítást engedélyező határozatban a földhivatal a termőföldek
védelméről szóló törvény alapján rekultivációt írt elő a kedvezményezettnek, tehát a korábbi kivitelezőnek. A
kivitelezést munkálatokat követően a kivitelezőt felszámolták, így rekultiváció elmaradt és a földhivatali eljárás is
akadályba ütközött.
A Belvíz III. elindulása előtt a földhivatal megkezdte a korábbi kivonási eljárás lezárását, így munkálatok
megkezdése előtt a terület újbóli kivonása vált szükségessé. A szükséges eljárást az önkormányzat elindította így
ezáltal mi lettünk az ismételt rekultivációra kötelezettek.
A terület rekultivációjának minimum tartalma:
·
A megépült zagygátak elbontása
·
a kitermelt, megszilárdult iszap elegyengetése
·
rekultiválandó terület nagysága 8,5 ha
A földhivatali eljárás zárásához szükséges feladatok:
A terület rekultivációja: becsült költség 8,5 millió forint
földvédelmi járulék megfizetése: 2015. évben 782.650 Ft. (a földvédelmi járulék összege évente nő)
A korábbi tapasztalatok azt mutatták, hogy az iszap megszilárdulásához minimum másfél évre volt szükség, de jelen
állapotok szerint feltételezhetően 2015 első félévében megkezdhető lenne a rekultiváció.
Fűzfás-zugi zagytározó
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A magántulajdonban lévő 7,4287 ha területet az önkormányzat 800.000 Ft/ év összegért bérelte a tulajdonostól. A
megállapodásban az önkormányzat vállalta, hogy a bérelt területeket rendezett állapotban adja vissza a
tulajdonosnak. A kivitelezés közben egy 3 ha-os földrészlet tartalék területként szolgált, ezáltal érintetlen maradt. A
bérleti szerződés 2014. november 27-én lejárt, ezért tárgyalást kezdeményeztünk a tulajdonosokkal. A tárgyaláson
egyezség született abban, hogy az érintetlen 3 ha-os területet visszaadjuk a tulajdonosnak, és a fennmaradó 4,4287
ha területet további 1 évre 500.000 Ft-ért tovább béreljük.
Mivel az igénybevett területek belterületen helyezkednek el, így ezeket a területeket nem kellett ideiglenesen kivonni
a művelés alól, tehát nem kell földvédelmi járulékot fizetni.
A terület rekultivációjának minimum tartalma:
·
A megépült zagygátak elbontása
·
a kitermelt, megszilárdult iszap elegyengetése
·
rekultiválandó terület nagysága 5,8 ha
Az utómunkálatok tervezett költségei:
Terület bérleti díj: 500.000 Ft
A terület rekultivációja: becsült költség 5,8 millió forint
A területek rendezésére több cégtől is kértünk be árajánlatot, melyeket a Képviselő-testületi ülésen tudunk
ismertetni.
A zagytározók rendezése a korábbi Belvíz V. beruházásban és a Belvíz III. beruházásban sem elszámolható költség
elem, tehát ezt az önkormányzatnak saját költségvetéséből kell finanszírozni.
A Belvíz III. beruházás elszámolása során a konzorcium önerő támogatási kérelmeket nyújtott be, melyek kedvező
elbírálásban részesültek, ezáltal a projekt 100 %-os finanszírozásban részesült.
A 100 %-os finanszírozásnak köszönhetően a költségvetésben a kötvény forrás terhére betervezett 35 millió forint
nem került felhasználásra, ezáltal a szükséges utómunkálatok ennek terhére elvégezhetőek lehetnek.
Döntési javaslat
"Utómunkálatok támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Belvíz III. beruházás során zagytározóként használt területek
2015. évi rendezését támogassa, a lebonyolításhoz szükséges …… összeget a 2015. évi költségvetésben
biztosítsa.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 12. 08.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2014. december 8-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Holtágak 2015. évi hasznosítása
Pardi László, Szabóné Galambos Éva
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2000. április 3-án Haszonbérleti szerződést kötött a Körösi Halászati
Szövetkezettel a Csókási-zugi, a Hantoskerti, a Fűzfás-zugi, a Rév-zugi, a Torzsás-zugi, valamint a Német-zugi
holtág halászati jogára. A haszonbérleti szerződés 2014. december 31. napjával lejár.
A Képviselő-testülete a144/2014 (III. 27.) határozata és a 410/2014. (VIII. 28.) határozata alapján a Hantoskerti,
Torzsás, Német- zugi, Fűzfás-zugi, Csókási és a Rév-zugi holtág halgazdálkodási jogát nem kívánja haszonbérbe
adni, azt saját maga kívánja tovább hasznosítani.
A Körösi Halászati Szövetkezet nevében Dr Csoma Antal 2014. november 12-i levelében megkereste az
Önkormányzatát, hogy 2015. december 31-ig hosszabbítsa meg a haszonbérleti szerződést, amennyiben nem kerül
meghosszabbításra a bérleti szerződés, abban az esetben a Halászati Szövetkezet 12.187.581,- +Áfa összegű
kártalanításra tarthat igényt.
A FVM Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály tájékoztatója szerint a haszonbérleti szerződés megkötésekor
hatályos 1997. évi XLI. tv. 14. §. (3) alapján a „A halászati jog haszonbérletére kötött szerződés megszűnésekor,
eltérő megállapodás hiányában, a haszonbérlő követelheti az általa létesített, el nem vihető halászati
berendezéseknek, létesítményeknek - ideértve a telepítési költségek meg nem térült részét is -, valamint az okszerű
gazdálkodás mértékéig a hasznos beruházásoknak a szerződés megszűnésekori tényleges értékét. A haszonbérlő
mindaddig birtokban marad, amíg a haszonbérbe adó az elszámolási kötelezettségének eleget nem tesz.”
Az augusztusi KT ülést követően az önkormányzat felvette a kapcsolatot a Halászati Kutatóintézettel és felkértük
őket az elszámolási eljárásban történő segítségnyújtásra.
Mivel közeledik a haszonbérleti szerződés lejárata, ezért fel kell készülni az átadás átvételi eljárás lefolytatására,
valamint a 2015. évi halgazdálkodási üzemeltetésre.
A novemberi testületi ülésen elhangzottak alapján a Zöldpark Kft-nek koncepciót kell készíteni a holtágak horgász
célú hasznosítására.
A holtágak halgazdálkodási jogának haszonbérbe adásával kapcsolatban véleményünk szerint az önkormányzatnak
továbbra is több lehetősége van:
Az első az, hogy Önkormányzat megerősíti azon döntését, hogy a halászati jogot önmaga kívánja hasznosítani és
nem hosszabbítja meg a Haszonbérleti Szerződést. A 12.187.581,- +Áfa összegű kártalanítást kifizeti a Körösi
halászati Szövetkezet részére és a holtágak üzemeltetését a Zöldpark Kft által készített koncepció alapján végzi.
A második az, hogy Önkormányzat megerősíti azon döntését, hogy a halászati jogot önmaga kívánja hasznosítani
és nem hosszabbítja meg a Haszonbérleti Szerződést és a 12.187.581,- +Áfa összegű kártalanítást ügyvédi letétbe
helyezi és vitatja a kártalanítási összeg nagyságát és a holtágak üzemeltetését a Zöldpark Kft által készített
koncepció alapján végzi. Ebben az esetben az ügyvédi letétben lévő kártalanításnak köszönhetően a HTSZ nem
marad bírtokban.
A harmadik lehetőség az, hogy a halászati jogot meghirdeti bérbeadásra, de ebben az esetben a Körösi Halászati
Szövetkezet élni kíván az előhaszonbérleti jogával.
A Szövetkezet többször nyilatkozta, hogy amennyiben a halgazdálkodási jogot további 1 évre megkapja úgy a
kártalanítás összegétől eláll.
A Zöldpark Kft. által elkészített 2015. évre vonatkozó hasznosítási koncepciójának a fentiek figyelembe vételével
több kérdésre is választ kell adnia.
Többek között:
·
A koncepció megfelel-e a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény előírásainak
·
A koncepció megfelel-e az önkormányzat elvárásainak
·
A koncepció megfelel-e a lakosság és a horgászok elvárásainak
·
A koncepció eredményez-e változást a holtágak halfaunájának minőségében
·
Nyereséges és fenntartható- e a hasznosítás
A holtág hasznosítással kapcsolatos döntésektől függetlenül a holtágak halfaunájának védelme érdekében célszerű
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lenne, hogy az Önkormányzat élne a 2013. évi CII. törvény II. fejezetének 10. § (3) bekezdésében foglalt
lehetőséggel, mely lehetőséget biztosít arra, hogy a halgazdálkodási hatóság a hasznosítót kötelezheti a tájidegen,
invazív halfajok mennyiségének felmérésére és azok lehalászására. Esetünkben a törpeharcsa és a fekete
törpeharcsa jelenti az őshonos halállomány veszélyeztetését.
1. döntési javaslat
"Hasznosítás és ügyvédi letét elhelyezés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÖNKORMÁNYZATI TULAJDON
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy erősítse meg azon döntését, hogy a Csókási-zugi, a Hantoskerti,
a Fűzfás-zugi, a Rév-zugi, a Torzsás-zugi, valamint a Német-zugi holtág halászati jogát önmaga kívánja
hasznosítani. A 12.187.581,- +Áfa összegű kártalanítási összeget ügyvédi letétbe helyezze, utasítsa a polgármestert
a letéti szerződés megkötésére. A holtágak birtokbavételi eljárásában részvételre kérje fel a Halászai Kutatóintézetet
és a halgazdálkodási feladatok ellátására Zöld Park Kft-t jelölje ki.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
2. döntési javaslat
"Hasznosítás és kártalanítás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÖNKORMÁNYZATI TULAJDON
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy erősítse meg azon döntését, hogy a Csókási-zugi, a Hantoskerti,
a Fűzfás-zugi, a Rév-zugi, a Torzsás-zugi, valamint a Német-zugi holtág halászati jogát önmaga kívánja
hasznosítani. A 12.187.581,- +Áfa összegű kártalanítási összeget ügyvédi letétbe helyezze, utasítsa a polgármestert
a letéti szerződés megkötésére. A holtágak birtokbavételi eljárásában részvételre kérje fel a Halászai Kutatóintézetet
és a halgazdálkodási feladatok ellátására Zöld Park Kft-t jelölje ki.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
3. döntési javaslat
"Hasznosítás bérbe adása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÖNKORMÁNYZATI TULAJDON
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Körösi Halász Szövetkezet javaslatát és a Csókásizugi, a Hantoskerti, a Fűzfás-zugi, a Rév-zugi, a Torzsás-zugi, valamint a Német-zugi holtág halászati jogát
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haszonbérleti szerződés formájában újabb 1 évre hosszabbítsa meg, a jelenlegi bérleti díj figyelembevételével.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
4. döntési javaslat
"Invazív fajok lehalászása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kezdeményezze a Békés Megyei Kormányhivatalnál a jelenlegi
üzemeltető kötelezését az invazív halfajok felmérésére és lehalászására.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 12. 18.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. holtág kezelési tervezete 2015 évre
A város tulajdonában lévő hat holtág hasznosítására vonatkozó szerződés 2014.
december 31-vel lejára Körös Halászati Szövetkezettel. Ettől az időponttól visszakerül
a tulajdonoshoz a hasznosítás joga. A kezelést és a hasznosítási tevékenységet a
Gyomaendrőd Város Önkormányzata által alapított Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit
Kft. –nak adhatja át a 2013.évi CII. törvény a halgazdálkodásról és a hal védelméről
szóló törvény alapján.
Az érintett holtágak ismertetése :
-

Német-zugi holtág a Hármas-Körös jobb oldalán területe:

13 ha

-

Torzsás-zugi holtág a Hármas-Körös bal oldalán területe:

11 ha

-

Hantoskerti holtág/Révlaposi, / a Hármas –Körös bal oldalán területe: 14 ha

-

Fűzfás-zugi holtág a Hármas-Körös bal oldalán területe:

-

Endrőd-középső /Csókási holtág/ a Hármas-körös baloldalán terület:

-

Endrőd révzugi holtág /Endrőd ligetalji /a Hármas-Körös bal old. ter: 10 ha

összes terület:

22 ha
2,6 ha

72,6 ha

Jelenlegi feladatunkat képezi ezeken a vizeinken a belvíz befogadása adott öblözetből s a
mesterségesen kiépített műszaki berendezésekkel a befogadott belvíznek a HármasKörösbe juttatása.
A holtágaknak környezetének megóvása a szabadidő / horgászat, vízi sport, rekreáció /és
az adott terület mikroklímájának, élővilágának fenntartása is a tulajdonos vagy üzemeltető
feladataihoz tartozik .
Mivel a holtág mentettoldalon, tehát a védtöltésen kívül helyezkednek el, a partot övező
területeken magántulajdonú nyaraló kertek,ingatlanok, mezőgazdasági művelésű földek
találhatók. Ebből kiindulva jelentős a számuk a folyamatosan életvitel szerűen és az
ideiglenesen itt élő, pihenő, horgászó, szabadidejüket itt töltő helyi és vidéki embereknek.
A tulajdonos a holtágak megfelelő vízminőségének biztosításához szükséges tárgyi
feltételeket biztosította.
A holtágak gazdasági eredményt hozó tevékenysége a halászás és horgásztatás.
Eddig a Körös Halászati Szövetkezet gazdálkodott a holtágakon.
A 2015-s évtől lehetőség nyílik a gazdasági tevékenységből származó bevételek
megszerzésére. Az Önkormányzat a gazdasági tevékenységek sorából a horgásztatást
kívánja végeztetni a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft megbízása útján, illetve a
rekreációs, szabadidős és sport tevékenységnek kíván lehetőséget biztosítani.
A vízfrissítés, szivattyúk üzemeltetése, szivornya indítása , engedélyek nyomdai és
forgalmazási költségek a hal vásárlása és egyes vízvizsgálatok valamint a megosztott

munkabér a felhasználásra kerülő anyagok, eszközök az eddigi kiadásokat terhelik meg. Az
első évben még a tulajdonos önkormányzatot terheli a kiadások 100%-a. Az azt követő
időszakban már a bevétel fedezete lesz a folyamatos üzemnek. A kiadások „indító”összegét
egy önkormányzati cikluson át ajánlott „törleszteni”/5 év/,hogy a működő képesség
megmaradjon és eleget tegyen a visszahalasítási kötelezettségének ,melynek mértékét az
eladott horgászengedélyek összegének előre meghatározott százalékából kell fedezni. Ez
biztosítja a következő évekre a halállomány szinten tartását / a fő problémát a
horgásztársadalom szerint ennek hiánya okozza/.
A terület őrzését társadalmi halőrökkel is meg lehet oldani a helyi rendőrség segítségét
kérve, de 2 fő hivatásos halőr is elegendő ezen terület ellenőrzésére.
Azon a területen, mely közterületnek nyilvánított ott a Zöldpark dolgozói az év folyamán
rendszeres munkával karban tudják tartani a vízpartokat. A szükséges gépállomány a kezdeti
időszakra biztosított. A tevékenység során a nonprofit jellegből adódóan a bevételeiből kell a
Kft-nek felújítani, bővíteni az eszközállományát, melyet természetesen az egyéb feladataihoz
is tud alkalmazni.
A vízminőségi, halegészségügyi feladatokat a megyében található hatóságokkal kötendő
szerződésekkel biztosítani kell, melyeket az idevonatkozó végrehajtási rendelet szabályoz/
133/2013.(Xll.29.) VM rendelete és a Megyei Kormányhivatalok illetékes szakembereihez
tartozik. Ez rendszeres és esetenkénti vizsgálatokat jelent.
A város vagyonával / holtágakkal/ történő tudatos gazdálkodás jelentős fejlődés forrása
lehet, hiszen ez a természeti adottság széles társadalmi rétegeket, legfőképpen nem
helybélieket tud idecsalogatni, akik a helyi bevételeinket gyarapíthatják. Például üzletek,
boltok, vendéglátó egységek-szórakozó helyek ,szálláshelyek bővítése, fürdő / a tavaszi-őszi
időszakban/, ingatlan forgalom élénkülés, egyéb szolgáltatások kialakításának lehetősége.
Az alábbiakban a jelenlegi ismereteim szerint tételesen a kiadások és bevételek kerülnek
megnevezésre a holtágak egyedi adottságait figyelembe véve, hozzátéve az idő rövid volta
miatt pontatlan adatok is előfordulhatnak, de a keretösszegek lényegesen nem változnak. A
tavaszi halasítást megelőzően a jelenlegi hasznosítónak a vizekből le kell halászni az invaziv
/idegenhonos/ fajokat még az átadást megelőzően különös tekintettel a törpeharcsa fajokra,
melyek nem őshonosak és jelentős kártételt okozhatnak a természetes szaporulatban az ikra
illetve ivadékok pusztításával / 133/2013.(XII.29)VM rendelete /.
KIADÁSOK
-holtág halasítás: napi bruttó ár P2 900Ft/kg;

P3 700Ft/kg számolva

Torzsás-zugi 11 ha 80kg/ha ponty kétnyaras, 110kg/ha ponty piaci
összesen: 880kg P2 /3000db/ 1210kg P3 /1000db/
Német-zugi

13 ha 80kg/ha ponty kétnyaras, 120kg/ha ponty piaci
összesen: 1040kg P2 /3500db/ 1560kg P3 /1200db/

Hantoskerti h.ág

14 ha 60kg/ha ponty kétnyaras, 100kg/ha ponty piaci

összesen: 840kg P2 /2800db/

1400kg P3 /1100db/

Fűzfás-zugi h.ág

22 ha 80kg/ha ponty kétnyaras, 120kg/ha ponty piaci

összesen: 1760kg P2 /5900 db/
Csókási h.ág

2,6 ha 50kg/ha ponty kétnyaras, 60kg/ha ponty piaci

összesen: 130kg P2 /450 db/
Révzugi h.ág

2640kg P3 /2200 db/

160kg P3 /130 db/

10ha 60kg/ha ponty kétnyaras, 70kg/ha ponty piaci

összesen: 600kg P2 /2000 db/

700kg P3 /600 db/

Mindösszesen: ponty kétnyaras: 5250kg x 900Ft/kg= 4.725.000 Ft
ponty piaci: 7670kg x 700Ft/kg= 5.369.000 Ft
összes: 10.094.000 Ft

-Működési kiadások előzetes kalkulációja
1.

munkabér 2 fő halőr 150 000x2x12 =

2.

közvetlenül a holtág teljes körű üzemeltetésével +költség

3.600.000 Ft

-üzemanyag benzin kb 100l=

40.000Ft,

kenőolaj 2 l =

6.000 Ft

gázolaj kb 100l=

43.000Ft

-vízvizsgálat-állategészségügy

100.000 Ft

-munkaruha/ speciális gumioverall,hosszúcsizma, gumikesztyű/ 40.000 Ft
-engedélyek nyomtatása, képzési költség

300.000 Ft

összesen:

Kiadások összesen :

4.129.000Ft

14.223.000 Ft

Bevételek
számított engedélyek:
-éves felnőtt 1000 db 15000Ft/fő= 15 000 000Ft; napi jegy 1000 db 1500Ft/fő=1 500 000Ft

-éves ifjúsági 50 db

7500Ft/fő=

375 000Ft; napi jegy 100 db 750Ft/fő =

összes számított bevétel az engedélyekből:

75 0 00Ft

16.950 000 Ft

Az eredmény számítása során a bizonytalanságot a felmerülő költségek esetében a
bevételeknél a megfelelő számú horgászjegy eladása jelenti. Ennek megfelelően a bevételi
oldal biztosítása érdekében szükséges a fogható hal jó minőségben, megfelelő méretben
kerüljön a vizekbe. A vagyonvédelem teljes 24 órás szervezése. Az információs rendszeren
keresztül pedig a népszerűsítés, reklámozás. A horgászjegy jegyeladás szervezése
/hétvégén is elérhető a város több pontján/ lényeges feladat. A fogható halak fajgazdagságát,
ezzel a választék bővítését szem előtt tartva a vizeinket vonzó, eredményesen horgászható
bevételt növelő vagyonná tesszük.
A város fejlődésének kulcsfontosságú feladata a „bejövő” tőke, pénz, amit a rendelkezésre
álló adottságok kihasználásával, annak „piacra dobásával” érhetünk el. Ennek egyik
lehetősége a horgászturizmus és egyáltalán a természeti lehetőségek kihasználása. A
kapcsolódó szolgáltatások / bolthálózat, vendéglátás, szálláshelyek vendégéjszakáinak
növelése, fürdő kora tavaszi és őszi látogatottságának növelése, esetleges ingatlanforgalom
erősödés, új vállalkozások beindítása mint pl. élőhal árusítás, halételek stb. /

Gyomaendrőd 2014. december 04.

8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2014. december 8-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. ügyvezetőjének megbízása
Hoffmanné Szabó Gabriella
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Liget Fürdő és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Fürdő) ügyvezető igazgatójának határozott időre
szóló megbízása 2014. december 31-én lejár. Vass Ignácot a Gyomaendrőd Város Képviselő-testület 287/2012.
(V.16.) Gye. Kt. határozata alapján kötött Megbízási szerződéssel, 2012. június 1. napjától 2014. december 31.
napjáig bízta meg a Képviselő-testület az ügyvezető igazgatói (továbbiakban: ügyvezetői) feladatok ellátásával.
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. legfőbb döntéshozó szerve a Ptk. 3:109. § (2) bekezdésben biztosított
hatáskörében eljárva az ügyvezetői feladatok ellátására – az 516/2014. (XI.6.) Gye. Kt. határozatnak megfelelően –
pályázatot tett közzé.
A pályázati kiírásra – a benyújtási határidőnek megfelelően – 2014. december 2-án, 12 óráig 9 darab pályázat
érkezett be.
A pályázatokat és az azok tartalmát összefoglaló táblázatot az előterjesztés mellékletei tartalmazzák.
Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.
Döntési javaslat
"Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. ügyvezetőjének megbízása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendr?d Város Önkormányzatának Képvisel?-testülete, mint a Gyomaendr?d Liget Fürd? és Szolgáltató Kft.
alapítója és kizárólagos tulajdonosa az ügyvezet? igazgató álláshelyet megbízás útján kívánja betölteni.
Gyomaendr?d Város Önkormányzatának Képvisel?-testülete a Gyomaendr?d Liget Fürd? és Szolgáltató Kft.
kizárólagos tulajdonosa a Polgári Törvénykönyvr?l szóló 2013. évi V. tv. 3:114. §-ban foglaltakra figyelemmel
megbízza …………………………………………………………………………………
szám alatti lakost 2015. január 1. napjától 2019. december 31.
napjáig a Kft ügyvezet?i feladatainak ellátásával, egyben jóváhagyja a határozat részét képez? megbízási
szerz?dést azzal, hogy megállapítja a megbízási díját és egyéb költségeit a következ?k szerint:
Megbízási díj: havi bruttó …………………. Ft, azaz: ………………………………………….forint,
Saját gépkocsi használatára: havi ……………..
, melyet
Ft
a Polgármester igazol.
A Képvisel?-testület utasítja a polgármestert az alábbi megbízási szerz?dés megkötésére:

MEGBÍZÁSI SZERZ?DÉS

Amelyet kötöttek az alább megjelölt szerz?d? felek, az alulírott helyen, id?pontban, a következ?k szerint:

1. Szerz?d? felek
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1.1.
Gyomaendr?d Város Önkormányzata, képviseletében Toldi Balázs polgármester, mint megbízó (a
továbbiakban: Megbízó)
Székhely: 5500 Gyomaendr?d, Selyem út 124.
Törzsszám: 725525
Adószám: 15725527-2-04

1. 2.

…………………………………...……(név),
mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott)

Született: ………….………………, …….. . ……… . ………. .
Anyja neve: …………………………………
Adóazonosító: ……………………………

2. El?zmények

2. 1. Gyomaendr?d Város Önkormányzata a Gyomaendr?di Liget Fürd? és Szolgáltató Kft.-t, a Gyomaendr?d
városában található termálfürd? (a továbbiakban: Fürd?) üzemeltetésre hozta létre.

3. A megbízás tárgya

3. 1. A Megbízó Gyomaendr?d Város Képvisel?-testülete ………./2014.(XII.18.)
Gye. Kt. határozata alapján, jelen
szerz?dés szerinti tartalommal megbízza a Megbízottat a Gyomaendr?di Liget Fürd? és Szolgáltató Kft.
ügyvezet? igazgatói (továbbiakban: ügyvezet?i) feladatainak ellátásával, megbízási jogviszony keretében,
határozott id?re, 2015. január 1. napjától kezd?d?en 2019. december 31. napjáig, a Megbízott a megbízást a
jelen szerz?désben rögzített tartalommal elfogadja, és vállalja ennek teljesítését.
3. 2. Az ügyvezet?i megbízást a jelen szerz?désben, a Polgári Törvénykönyvr?l szóló 2013. évi V. törvény
(továbbiakban: Ptk.) és a Gazdasági Társaság Alapító Okiratában, a vonatkozó szabályzatokban, és az irányadó
jogszabályokban foglaltak szerint köteles ellátni.

4. A Megbízott feladatai, kötelezettségei

A Megbízott feladati és kötelezettségei a következ?k:

a) ellátja a Fürd? irányítását, ügyvezetését,
b) köteles meghozni, a Fürd? Alapító Okirata (továbbiakban: Alapító Okirat), a jelen szerz?dés, valamint a
vonatkozó szabályzatok, jogszabályok szerinti döntéséket,
c) irányítja és felügyeli a Fürd? gazdálkodását,
d) az ügyvezet? képviseli a Fürd?t a harmadik személyek irányában, gyakorolja a cégjegyzési jogot az
Alapító Okirat és jelen szerz?désben rögzítettek szerint,
e) gyakorolja munkáltatói jogot a Fürd? munkavállalói felett, a munkáltatói jog gyakorlása átruházható az
Alapító Okirat, illetve a Gazdasági Társaság Szervezeti és M?ködési Szabályzatában rögzítettek szerint,
f)
köteles a Megbízó és a Fürd? Felügyel?-bizottsága részére rendszeresen a Gazdasági Társaság
ügyeir?l felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehet?vé tenni,
g)
a Fürd? számviteli törvény szerinti beszámolójának, adóbevallásainak határid?ben történ?
elkészíttetése,
35

h) gondoskodni a Fürd? üzleti könyveinek szabályszer? vezetésér?l,
i)
köteles megtenni a jogszabályban rögzített bejelentéseket a Cégbíróság részére,
j)
köteles ellátni határid?ben mindazokat, a fent nem említett feladatokat, melyeket a jogszabályok,
irányadó szabályzatok határoznak meg.

5. A Megbízó feladatai, kötelezettségei

5. 1. A Megbízó határid?ben biztosítja a Megbízott számára a feladata ellátásához szükséges információkat.
5. 2. A Megbízó, a Fürd? Alapítója, illetve a nevében eljáró személy, szervezet határid?ben meghozza a
hatáskörébe tartozó, a Fürd? m?ködéséhez szükséges döntéseket.
5. 3. Biztosítja a Megbízó a Megbízott számára a megbízási feladatai ellátásához szükséges feltételeket.
5. 4. A Megbízó esedékessége szerint megfizeti a Megbízott számára a jelen szerz?dés szerinti megbízási
díjat és költségtérítést.

6. Megbízási díj, költségtérítés

a)
A Megbízottat az ügyvezet?i feladatok ellátásért havi bruttó ……………………..
Ft, azaz
…………………………………………..
forint összeg? megbízási díj illeti meg. Az SZJA tv. és vonatkozó jogszabályok
figyelembe vételével a megállapított megbízási díj minden tárgyhót követ? hónap 05. napjáig kerül
számfejtésre a Liget Fürd? könyvelését végz? iroda által. Megbízottnak, egy összegben a Megbízott által
megadott bankszámlájára történ? átutalás útján történik a kifizetés.
b)
A Megbízott részére az SZJA tv. szabályai szerint a Megbízó havonta biztosítja a saját
személygépkocsija a jelen szerz?dés teljesítéséhez kapcsolódó használatáért havi …………………..
Ft
elszámolását, továbbá a feladat ellátásához kapcsolódó mobiltelefon használat költségeinek elszámolását.
c) Egyéb költségtérítésre a Megbízott csak külön el?zetes írásbeli megállapodás alapján jogosult.

7. A megbízási szerz?dés megsz?nése

1. A Fürd? tulajdonosi jogait gyakorló Önkormányzat a Ptk. 3:25. § (1) bekezdés c) pontja alapján jogosult a
Megbízottat, mint ügyvezet?t a tisztségb?l bármikor, indoklási kötelezettség nélkül visszahívni.
2. A Megbízott a Ptk. 3:25. § (3) és (4) bekezdése alapján az ügyvezet?i tisztségr?l bármikor lemondhat, ha
azonban a Fürd? m?köd?képessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentését?l számított
hatvanadik napon válik hatályossá.
3.

A lemondás hatályossá válásáig a Megbízott a halaszthatatlan döntéseket köteles meghozni.

4.

Megsz?nik a jelen megbízási szerz?dés a következ? esetekben:
a) a megbízás id?tartamának lejártával,
b) ha a Megbízott az ügyvezet?i tisztségb?l visszahívásra kerül, a visszahívás id?pontjában,
c) törvényben szabályozott kizáró ok következik be a Megbízott személyével kapcsolatosan,
d) amennyiben az ügyvezet? lemond a tisztségér?l, a Ptk. 3:25. § (3) (4) bekezdése szerint
megállapított id?pontban,
e) a törvényben meghatározott esetben.

8. Vegyes rendelkezések

1. Megbízott vezet? tisztségvisel?nek min?sül. A Megbízott a ügyvezet?i feladatokat az ilyen tisztséget
betölt? személyekt?l elvárható gondossággal, a Polgári Törvénykönyvr?l szóló 2013. évi V. törvényben
meghatározott felel?sségi szabályok mellett tartozik ellátni.
2.
3.

Megbízott a Ptk. 2:47. § (1), (2) és (3) bekezdése alapján köteles az üzleti titkot meg?rizni.
A felek rögzítik, hogy a jelen szerz?dés csak írásban és közös megegyezéssel módosítható.
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4. Jelen megbízási szerz?désben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvr?l szóló 2013. évi V.
törvény, valamint a Gazdasági Társaság Alapszabályának, egyéb szabályzatok, illetve vonatkozó
jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Jelen szerz?dést a felek elolvasás és közös értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyez?t
jóváhagyólag aláírták.

Gyomaendr?d, 2014. december 31.

Megbízó

Megbízott

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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