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Jegyző

Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 
2013. január 1-jén hatályba lépő rendelkezései közül a IV. fejezet a helyi önkormányzatok társulásaira 
vonatkozó új szabályozást tartalmazza. Az Mötv. rendelkezései szerint 2013. január 1-jétől csak jogi 
személyiséggel rendelkező társulások működhetnek. 
  
Jogi személyiségű társulásként az alábbi három társulás működik: 
- Makói Kistérség Többcélú Társulása 
- Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 
- Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás  
  
Emellett tagként vesz részt az önkormányzat a Délkelet Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási 
Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulásban. 
  
A Makói Kistérség Többcélú Társulása 
  
2003. december 9-én a Makói Kistérséghez tartozó 17 település részvételével, Makó 
székhellyel  önálló jogi személyként megalakult a Makói Kistérség Többcélú Társulása. 
A társulás a térség egészére kiterjedően gondoskodott az alábbi feladatok ellátásáról: Logopédiai 
ellátás és gyógytestnevelés pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásáról; helyi közútfenntartási 
feladatok, térségi úszásoktatás, családok átmeneti otthona, központi ügyelet, belső ellenőrzés. 
A feladatellátás 2011. évtől folyamatosan szűkült. 2012. évtől még az alábbi feladatokat látta el a 
társulás: Logopédiai ellátás és gyógytestnevelés pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátása (minden 
település), Iskolabusz hálózat működtetése (Óföldeák-Földeák, Királyhegyes-Makó, Makó-
Királyhegyes viszonylatban bérletvásárlással, Nagylak-Makó, Kövegy-Csanádpalota, Nagyér-Pitvaros, 
Klárafalva-Kiszombor viszonylatban gyermekek, tanulók külön célú menetrend szerinti járatokkal 
történő utaztatása), Belső ellenőrzési feladatellátás (minden település), Mozgókönyvtár (10 település 
érintett- Kiszombor nem).  
Feladatellátási szerződés alapján biztosított szociális feladatok jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (4 
település érintett: Makó, Kiszombor, Klárafalva, Ferencszállás), hajléktalanok nappali melegedője 
(Makó, Klárafalva, Ferencszállás, Királyhegyes), Kistérségi központi orvosi ügyelet (minden 
település). 
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A Többcélú Kistérségi Társulás átalakításának lehetősége mellett az alábbi indokok szóltak: 
a kötelező önkormányzati feladatok közül többet is elláthat a társulás, egyszerűbb lehet egy társulási 
ülésen több feladathoz kapcsolódó napirendet tárgyalni, mint több társulási ülésre eljárva kevesebb 
napirendet tárgyalni, a meglévő vagyon tovább szolgálhatja a feladatellátást, a korábbi pályázatokban 
vállalt kötelezettségek teljesíthetők, az elnyert pályázatok, támogatások fenntartási időszaka még nem 
járt le, a támogatási szerződésekben vállalt kötelezettségek ezt a társulást terhelik a meglévő térségi 
együttműködés fenntartása. 
  
A korábbi működési szabályok megtartásával, illetve az új jogszabályi környezettel történő 
összhangba hozatalával történt meg a Többcélú Társulási megállapodás felülvizsgálata, akként, hogy 
2013. július 1. napjától - 2014. évre vonatkozóan is - 17 település vonatkozásában látta el az alábbi 
feladatokat: 
- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § c) pontjában foglalt alapellátáshoz 
kapcsolódó ügyeleti ellátás biztosítása,  
- a korábbi pályázatokból adódó kötelezettségek (Közösségi közlekedés fejlesztése a makói 
kistérségben; Kerékpárút tervezése a 43. sz. főút mentén - mindkét pályázat esetén 2015-ben jár le a 
fenntartási időszak), együttműködés a területfejlesztésben,  
- valamint Maroslele kilépésével 16 település, 2014. január 1. napjától Apátfalva kilépésével pedig 15 
település vonatkozásában a belső ellenőrzési feladatokat. 
  
2013. július 1-jétől a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami feladattá vált, így ezen feladat kikerült 
a társulás által ellátott feladatok köréből.                     
  
A fenti feladatellátások közül csak az orvos ügyeleti feladat finanszírozott az OEP által. A további 
feladatok, valamint a székhely település feladat ellátásban résztvevő munkaszervezetének 
finanszírozása  lélekszám arányos települési hozzájárulásból oldható meg a települések egyhangú 
döntése alapján. 
  
2014. január 1. és 2014. november 30. napja között a társulás 7 alkalommal ülésezett és 36 
határozatot hozott. 
  
  
Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 
  
2009. december 11. napján alakult meg a Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 
Társulás, melynek célja, hogy a Tagok a Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Programjának II., 
beruházási szakaszát – megvalósítsák, ehhez a Magyar Köztársaság költségvetése és az Európai Unió 
által biztosított vissza nem térítendő támogatás lehívására jogosultságot szerezzenek, majd a 
beruházást követő üzemeltetéssel egészséges ivóvizet biztosítsanak a résztvevő településeken. 
  
A társulás részletes beszámolóját az előterjesztés melléklete tartalmazza. 
  
  
  
Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás  
  
Az „Önkormányzati Társulás Makó város és térsége szennyvízcsatornázásának és 
szennyvíztisztításának megvalósítására” 2005. márciusában kezdte meg működését a 6 alapító 
önkormányzat által ráruházott feladatok megvalósítása érdekében, Makó város és térsége teljes körű 
szennyvízcsatornázásának elérése céljából.  
  
A társulás részletes beszámolóját " Tájékoztató a makói szennyvízberuházásáról, a beruházás 
értékelése" tárggyal a Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a 351/2014. (IX.24.) MÖKT h. 
számú határozatával. 
  
  
Délkelet Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 
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Önkormányzati Társulás  
  
A Délkelet Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati 
Társulás (DAREH) 2005 évben határozatlan időtartamra jött létre. Az alapításkor a tagok célul 
tűztek ki a hulladékgazdálkodásról szóló törvényben megfogalmazott kötelezettségük hatékony 
megoldása érdekében hatékony hulladékgazdálkodási rendszert alakítanak ki es ennek megvalósítása 
érdekében együttműködnek. A tagok vállalták a feladatok megvalósítása során egy hulladékégető mű 
létesítését, hulladékátrakó állomások, hulladékkezelő művek, hulladékválogató létesítmények, 
hulladékgyűjtő udvarok es szigetek kialakítását valamint elhagyott hulladéklerakó telepek 
rekultiválását. 
  
A DAREH a KEOP-7.1.1.1. kódszámú „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek 
fejlesztése” című konstrukcióra 2010. szeptember 14-én nyújtotta be pályázatát. A pályázat pozitív 
elbírálásban részesült, a Támogatási Szerződés 2011. március 24-én került aláírásra. A projekt 
keretében megtörtént a működtetni kívánt rendszer megtervezése, a megvalósításra vonatkozó teljes 
körű felkészülés a technológia kiválasztásával, elkészült a részletes megvalósíthatósági tanulmány és 
költség - haszon elemzés, elkészítésre kerültek a tervdokumentációk, a rendszerben keletkező 
hulladék hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata.  
A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére irányuló második fordulós pályázat pozitív elbírálásban 
részesült, így a megvalósításra vonatkozó Támogatási Szerződés aláírására 2013. február 11-én került 
sor.  
A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése során a projekt zárásáig (2015.05.31-ig) a Társulás 
települései által lefedett területen megvalósul a szelektív hulladékgyűjtés optimalizálása, ill. a 
kommunális, vegyes gyűjtés optimalizálása (nagykapacitású, korszerű hulladékválogató 
kialakításával, ”maradék„ hulladékgyűjtő edényzet bevezetésével a konyhai maradékok, biológiailag 
lebomló anyagok gyűjtésével, átrakóállomás építésével). A hulladékkezelésen túlmenően a projektben 
kiemelt jelentőséggel bír a hulladékkeletkezés megelőzése, melyet az alábbi tevékenységek szolgálják: 

 lakossági tájékoztatás, tudatformálás,  
 házi komposztálóedények biztosítása,  
 újrahasználati központok kiépítése. 

A fejlesztésnek köszönhetően a projekt zárásakor a térségben keletkező összes hulladék tekintetében 
az anyagában hasznosítható hulladékok mennyisége közel 300%-al nőni fog, a lerakással 
ártalmatlanított hulladékok mennyisége pedig 73%-al csökken. 
  
A KEOP-7.2.3.0 „A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs 
programok elvégzése” című konstrukció rekultivációs projektjei: 
A DAREH Önkormányzati Társulás a KEOP-7.2.3.0. „A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi 
szintű rekultivációs programok elvégzése” című pályázati konstrukció első fordulójára sikerrel pályázott két 
projekttel. 
Az I. ütem első fordulós pályázata kapcsán ütemenként kb. 150 millió forintos támogatást nyert a 
Társulás, melyhez 15%-15% önerőt kellett biztosítania a társult önkormányzatoknak. A Társulás BM 
EU Önerő Alap támogatás igénybevételére is sikerrel pályázott. Az első fordulós projektek során 
elkészültek az egyes hulladéklerakók környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációi, melyeket az 
illetékes Környezetvédelmi Felügyelőség jóváhagyott. A hiányzó, lejárt határidejű, illetve nem 
megfelelő minőségű rekultivációs tervek átdolgozott formában benyújtásra kerültek az illetékes 
Környezetvédelmi Felügyelőséghez. 2011. év elején mindkét első fordulós projekt zárása megtörtént. 
A második fordulós pályázati dokumentációk az Új Széchenyi Terv keretében kerültek benyújtásra, a 
benyújtott projektjavaslatok elfogadásra kerültek, ütemenként 5,1 milliárd forintot meghaladó vissza 
nem térítendő támogatást nyert a Társulás, 100%-os támogatási intenzitás mellett. Az I. ütem 
esetében 2012. április 27. napján, a II. ütemre vonatkozóan pedig 2012. október 19-én került 
aláírásra a Támogatási Szerződés, a projektek várhatóan 2015. év első felében kerülnek lezárásra. 
  
  
Tisztelt Képviselő-testület! 
A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

  
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a beszámolót a jogi személyiségű 
társulásokban végzett tevékenységről. 
  
Erről értesítést kap: 
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 
- Irattár 

Makó,  2014. december 5. Farkas Éva Erzsébet
polgármester

 
HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -4...



 
 
 

 
 

Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 

5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. 
 

 
TÁJÉKOZTATÓ 

a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer  
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulásról 

 
 

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulás 2006. márciusában alakult meg Orosháza gesztorságával. 
 
 
A Magyar Államkincstárnál bejegyzett törzsnyilvántartási adatai 

Megnevezés: Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) 
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás  

Székhely:    5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.  
Adószám:    15583381-2-04 
KSH szám:    15583381-8411-327-04 
Alaptev. szakágazat:   841105 
TEÁOR:    8411 
Törzstőke számla:   11733041-15583381-10500006 
Működési számla:   11733041-15583381-00000000 
 
 
 
DAREH Önkormányzati Társulás célja 

A Tagok a Társulási Megállapodás alapján, saját közigazgatási területükön belül 
megvalósítandó települési szilárd hulladék begyűjtésére, elhelyezésére és 
ártalmatlanítására szolgáló létesítmények létrehozására és üzemeltetésére kötöttek 
szerződést, melynek megvalósulásában kiemelten érdekeltek. A feladat megvalósítása 
során a Tagok hulladékátrakó állomások, hulladékkezelő művek, hulladékválogató 
létesítmények, hulladékgyűjtő udvarok kialakítását, valamint elhagyott, korszerűtlen 
hulladéklerakó telepek rekultivációját vállalják. 

E rendszer kialakítása érdekében a társult önkormányzatok képviselő-testületei célul tűzék 
ki pályázat útján elérhető pénzügyi – elsősorban az Európai Unió Kohéziós Alapjából 
származó – források megszerzését, az ehhez szükséges, a pályázatok kidolgozásával, 
benyújtásával, végrehajtásával összefüggő feladatok közös megoldását az Unió egyre 
szigorodó környezetvédelmi előírásai teljesítése érdekében. 

DAREH 
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A KEOP-2.3.0 „A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű 
rekultivációs programok elvégzése” című konstrukció rekultivációs projektjei 

A DAREH Önkormányzati Társulás a KEOP-2.3.0. „A települési szilárdhulladék-
lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése” című pályázati 
konstrukció második fordulójára sikerrel pályázott két projekttel az Új Széchenyi Terv 
keretében. Ütemenként 5 milliárd forintot meghaladó vissza nem térítendő támogatást nyert 
a Társulás, a Támogatási Szerződés az I. ütem esetében 2012. április 27. napján, a II. 
ütemre vonatkozóan 2012. október 19-én került aláírásra. A projektek zárására várhatóan 
2015. első félévében kerül sor. 

A projektek közbeszerzési eljárásai lezajlottak, kiválasztásra került a közbeszerzési 
szakértő, a jogi szakértő és a kommunikációs feladatokat ellátó cég, a mérnökszervezet, a 
kivitelező, valamint a projektmenedzsment-szervezet is.  

A „Települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja a DAREH Önkormányzati Társulás 
területén – I. ütem” (KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0003) című projektben 39 db bezárt 
hulladéklerakó rekultivációjára kerül sor. Az előrehaladás kb. 30,45%-on áll (2014. 
novemberi adat). 

A „Települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja a DAREH Önkormányzati Társulás 
területén – II. ütem” (KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0004) című projekt keretében 37 db 
bezárt hulladéklerakó rekultivációjára kerül sor. Az előrehaladás kb. 49,25%-on áll (2014. 
novemberi adat). 

Makó régi bezárt települési szilárdhulladék-lerakója az I. ütemben szerepel. A lerakó 
helyben rekultiválható, teljes rétegrenddel, a szomszédos tó leválasztásával. A 
vízelvezetést öv- és talpárok, szikkasztó árok kialakítása biztosítja kb. 900 m 
hosszúságban. Az övárok a rekultivált depóniát teljesen körbeveszi, megfelelő 
szelvénykialakítással, lejtéssel. A depóniagáz kivezetésére 16 db gázkiszellőztető kút kerül 
kialakításra, továbbá 5 db monitoring kút üzemel majd. A vegetációs réteg telepítése 
őshonos növényekkel történik. A lerakó rekultivációs munkáinak összköltsége eléri a nettó 
420 millió forintot. 

Makó regionális hulladéklerakója a II. ütemben szerepel. A lerakó helyben rekultiválható, 
két ütemben (mivel a hulladéktest stabilizálódása még nem történt meg), biogáz kezeléssel. 
A vízelvezetést öv- és talpárok, szikkasztó árok kialakítása biztosítja 560 m hosszúságban, 
a depóniagáz kezelésére 364 m gázelvezető drén, 6 db gázgyűjtő kút és 1 db fáklyázó 
berendezés került kiépítésre. A vegetációs réteg telepítése őshonos növényekkel történik. 
A lerakó rekultivációs munkáinak összköltsége meghaladja a 130 millió forintot. 

Jelen KEOP-2.3.0 konstrukciós projektek keretében kétütemű rekultiváció esetében 
kizárólag az első ütemű rekultivációs munkák költségeinek finanszírozása lehetséges. 
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KEOP-1.1.1 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a 
DAREH Önkormányzati Társulás területén” tárgyú projekt 

A KEOP-7.1.1.1. kódszámú „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek 
fejlesztése” című konstrukcióra 2010. szeptember 14-én nyújtotta be pályázatát a Társulás. 
A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a Támogatási Szerződés 2011. március 24-én 
került aláírásra. Az első fordulós projektre elnyert nettó támogatás 206.056.800,- Ft, a 
támogatási intenzitás 85%-os. A projekt keretében megtörtént a működtetni kívánt rendszer 
megtervezése, a megvalósításra vonatkozó teljes körű felkészülés a technológia 
kiválasztásával, elkészült a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány és Költség-Haszon 
Elemzés, elkészítésre kerültek a tervdokumentációk, a rendszerben keletkező hulladék 
hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata. A projekthez a 6/2012. (III. 1.) BM rendelet 
értelmében EU Önerő Alap támogatás igénylésére nyílt lehetőség, mellyel az elszámolható 
költségek önrészének maximálisan 42%-át nyerték el a Társulás tagtelepülései. Emellett 
2012. év végén NFM önerő támogatás lehívására is lehetőség nyílt, melyre szintén sikerrel 
pályázott a Társulás. 

A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére irányuló második fordulós pályázat az 
2012. őszén benyújtásra került, és pozitív elbírálásban részesült, így a megvalósításra 
vonatkozó Támogatási Szerződés aláírására 2013. február 11-én került sor. E szerint a 
második fordulós projekt nettó összköltsége 10.940.045.000,-Ft, melynek 95%-a KEOP 
forrásból finanszírozódik, a fennmaradó 5%-os önerő költségterhét pedig a Magyar 
Kormány határozata értelmében, az állam költségvetésének terhére átvállalta a 
tagtelepülésektől. Tekintettel arra, hogy az eredeti második fordulós projekt nem 
tartalmazta a tervezett rendszer teljes eszközigényét, ezért 2013. november 28-án aláírásra 
került a Támogatási Szerződés 1. számú módosítása, melynek köszönhetően a projekt 
támogatása 15.185.210.000,- Ft-ra emelkedett. 

A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése során a projekt zárásáig (2015.05.31-ig) a 
Társulás települései által lefedett területen megvalósul a szelektív hulladékgyűjtés 
optimalizálása, ill. a kommunális, vegyes gyűjtés optimalizálása (nagykapacitású, korszerű 
hulladékválogató kialakításával, ”maradék„ hulladékgyűjtő edényzet bevezetésével a 
konyhai maradékok, biológiailag lebomló anyagok gyűjtésével, átrakóállomás építésével). A 
hulladékkezelésen túlmenően a projektben kiemelt jelentőséggel bír a hulladékkeletkezés 
megelőzése, melyet az alábbi tevékenységek szolgálják: 

 lakossági tájékoztatás, tudatformálás, 

 házi komposztálóedények biztosítása, 

 újrahasználati központok kiépítése; 

A fejlesztésnek köszönhetően a projekt zárásakor a térségben keletkező összes 
hulladék tekintetében az anyagában hasznosítható hulladékok mennyisége közel 300%-al 
nőni fog, a lerakással ártalmatlanított hulladékok mennyisége pedig 73%-al csökken. 

Jelenleg 5 helyszínen (Békéscsaba, Gyula, Szentes, Vésztő, Mezőhegyes) folyik munka, 
de várhatóan hamarosan az összes építési beruházással érintett munkaterület átadásra 
kerül. 

Makó település vonatkozásában, a fejlesztés keretében megvalósul egy Komplex 
Hulladékgazdálkodási Központ (átrakóállomás, hulladékudvar), valamint 2 kukás (egy 
hulladékgyűjtő edényzet újrahasznosítható szervetlen hulladékok gyűjtésére /pl.: papír, 
műanyag, üveg, fém, stb./, egy hulladékgyűjtő edényzet az újrahasznosítható szerves 
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hulladék ún. „maradék” gyűjtésére) rendszer kerül bevezetésre, új kukák biztosításával, 
továbbá a háztartások részére, igény szerint házi komposztáló is biztosításra kerül. A 
szolgáltatás költsége az RMT-CBA-ban úgy került kalkulálásra, hogy hosszú távon ne 
jelentkezzen lényeges díjemelkedés, de a jelenlegi, változó gazdasági-társadalmi környezet 
(pl.: rezsicsökkentés) nagymértékben befolyásolja az RMT-CBA sarokszámait. 

 
 
Orosháza, 2014. december 10. 
 

A DAREH Önkormányzati Társulás 
munkaszervezete 


