
Beszámoló a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Tárulás 
2018. évi munkájáról 

 
1./ A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanács 3/2018. (03. 01.) 
TT. sz. határozatával a Társulás 2018-2021 időszakra vonatkozó költségvetési koncepcióját az 
alábbiak szerint fogadta el: 
 
 2018. évi Kiadások összege:      8.692.635.154,- Ft 
  melyből   Személyi jellegű juttatások és járulékok összege:     16.883.383,- Ft 
    Dologi és folyó kiadások összege:     330.327.771,- Ft 
    Felhalmozási kiadások:    8.345424.000,- Ft 

 2018. évi Bevételek:       8.692.635.154,- Ft 

  melyből önkormányzati működési hozzájárulás:        30.744.694,- Ft 

 
2019. évi Kiadások összege:         208.652.206,- Ft 

  melyből   Személyi jellegű juttatások és járulékok összege:     17.794.510,- Ft 
    Dologi és folyó kiadások összege:      190.730.696,- Ft 
 2019. évi Bevételek:          208.652.206,- Ft 

  melyből önkormányzati működési hozzájárulás:       40.621.510,- Ft 

 
2020. évi Kiadások összege:         249.769.746,- Ft 

  melyből   Személyi jellegű juttatások és járulékok összege:     17.794.510,- Ft 
    Dologi és folyó kiadások összege:      231.848.236,- Ft 
 2020. évi Bevételek:          249.769.746,- Ft 

melyből önkormányzati működési hozzájárulás:       40.621.510,- Ft 

 
2021. évi Kiadások összege:         285.969.286,- Ft 

  melyből   Személyi jellegű juttatások és járulékok összege:     17.794.510,- Ft 
    Dologi és folyó kiadások összege:      268.047.776,- Ft 
 2021. évi Bevételek:          285.969.286,- Ft 

  melyből önkormányzati működési hozzájárulás:       40.621.510,- Ft 

 
2./ A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanács 4/2018. (03. 01.) 
TT. sz. határozatával az alábbi döntéseket hozta a 2018. évi költségvetés elfogadása kapcsán: 
 

• A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti többéves kihatással járó 
döntése nincs. 

 
• A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatása 0,- 
Forint. 

 
• A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2018. évi költségvetési 

főösszegeit a Társulási Tanács az alábbiak szerint fogadta el: 
 

A bevételi fő összeg:  8.692.635.154,- Ft 

A kiadási fő összeg:  8.692.635.154,- Ft 

 
3./ A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 2018. január 
1-től hatályba lépett módosítása, 2018. április 15-től kezdődően bevezette az elektronikus 
közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR) kötelező használatát mind az ajánlatkérők, 
mind az ajánlattevők részéről. Az EKR a Miniszterelnökség által üzemeltetett központi 
közbeszerzési nyilvántartás és a közbeszerzési eljárások elektronikus lebonyolítását támogató 



informatikai rendszer. Az EKR használatáról szóló előírásokat Az elektronikus közbeszerzés 
részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet tartalmazza. Az EKR-re 
vonatkozó áttéréshez szükséges rendelkezések a Közbeszerzési szabályzat módosításával 
átvezetésre kerültek a 23/2018. (06. 28.) TT. sz. határozat értelmében. Tekintettel arra, hogy a 
szakmai vezetői státusz megszűnt és feladatait a Munkaszervezet Vezetője vette át, a Dél-
alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás közbeszerzési szabályzat ismételt átdolgozása, 
módosítása vált szükségessé. E módosított szabályzatot a Tanács 53/2018. (12. 20.) TT. 
számú határozatával jóváhagyta. 

 
4./ A Csongrád Megyei Kormányhivatal CSB/01/4688/2017 ügyiratszámú, 2017. március 6-
án kelt javaslattételében megállapította, hogy a Társulás munkaszervezeti feladatainak 
ellátását illetően ellentmondás mutatkozik a Társulási megállapodás és az SZMSZ 
rendelkezései, valamint a munkaszervezeti feladatok ellátására vonatkozó tényleges gyakorlat 
között. A Társulás, az SZKTT Koordinációs Központ és a Deszki Polgármesteri Hivatal 
megállapodott abban, hogy a munkaszervezeti feladatokat a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően a Deszki Polgármesteri Hivatal látja el 2018. május 1. napjától kezdődően. Ezt a 
Társulási Tanács 21/2018. (05. 30.) TT. sz. határozatával fogadta el. A fentiekre és a 
szervezeti változásokra való tekintettel az SZMSZ átdolgozása, módosítása vált szükségessé. 
Az SZMSZ módosítást a Tanács 24/2018. (06. 28.) TT. számú határozatával hagyta jóvá. 

 
5./ A Társulás közbeszerzési tervét a Társulási Tanács 5/2018. (03. 01.) TT. számú 
határozatával 2018. évre az alábbiak szerint hagyta jóvá: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



A 2017. évi terv teljesülését a 6/2018. (03. 01.) TT. számú határozatával az alábbiak szerint 
fogadta el: 
 

 

 
 
6./ Beszámoló a KEOP-2.3.0/2F/09-2009-0012 projektszámú Szegedi Regionális 
Hulladékgazdálkodási Program Hulladéklerakók Rekultivációja tárgyú projektről 
 
A rekultivációs pályázat megvalósíthatóságára vonatkozó támogatási döntést 2009. december 
23-án kapta meg a Társulás. A Támogatási szerződés (TSZ) aláírására 2010. március 19-én 
került sor. A kivitelezési munkálatok befejeződtek, a műszaki átadás-átvételi eljárások 
lezárultak, a projekt az 5 éves a fenntartási időszakba lépett, amely során a projekt 
fenntartásáról éves gyakorisággal Projekt Fenntartási Jelentést (a továbbiakban: PFJ) kell 
benyújtani Közreműködő Szervezet (a továbbiakban: KSZ) részére az EMIR rendszeren 
keresztül. 
 
Projekt fenntartás tervezett kezdete: 2014.01.09. 
Projekt fenntartás tervezett befejezése: 2019.01.09. 



Az EMIR rendszer szerinti PFJ jelentés ütemeket, állapotokat az alábbi táblázat tartalmazza: 
  

Üte
m 

Jelentés 
típus Tárgyidőszak Benyújtás 

határideje 
Benyújtás 
időpontja 

KSZ 
jóváhagyása 

1 PFJ 2014.01.09. - 2015.01.08. 2015.01.23. 2015.03.19. 2015.04.29. 
2 PFJ 2015.01.09. - 2016.01.08. 2016.01.23. 2016.01.22. 2016.03.07. 
3 PFJ 2016.01.09. - 2017.01.08. 2017.01.23. 2017.01.20. 2017.02.07. 
4 PFJ 2017.01.09. - 2018.01.08. 2018.01.23. 2018.01.19. 2018.01.23. 
5 ZPFJ 2018.01.09. - 2019.01.08. 2019.01.23. n.r. n.r. 
 
A fenti ütemezés alapján a 4. sorszámú PFJ benyújtása 2018. január 19-én megtörtént, a 
jelentéssel kapcsolatban KSZ részéről hiánypótlási nem felhívás érkezett, KSZ a K-2018-
KEOP-2.3.0/2F/09-0164854/308 iktatószámú levelében 2018. 01. 23. napján elfogadta a 4. 
sorszámú PFJ-t. 
 
7./ KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 számú a „A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási 
Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című projekt 
beszerzései 2015. december 31. napján befejeződtek, a műszaki átadás-átvételi eljárások 
lezárultak, a projekt az 5 éves a fenntartási időszakba lépett, amely során a projekt 
fenntartásáról éves gyakorisággal Projekt Fenntartási Jelentést kell benyújtani Közreműködő 
Szervezet részére az EMIR rendszeren keresztül. A projektfenntartás befejezése 2021.április 
15. Az 1. sorszámú PFJ benyújtása 2017. április 28-án megtörtént, a jelentéssel kapcsolatban 
KSZ részéről hiánypótlási nem felhívás érkezett, KSZ a K-2018-KEOP-1.1.1/C/13.-
0169524/308 iktatószámú levelében 2018. 05. 09. napján elfogadta az 1. sorszámú PFJ-t. A 
projekt 2. sorszámú PFJ beküldése 2018. április 26. napján megvalósult, a KSZ részéről 
érdemi észrevétel, jóváhagyás a jelentéssel kapcsolatban nem érkezett.  
 

A projekt vagyonelemeinek üzemeltetésbe adása három közszolgáltató számára a Csongrád 
Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft, a FHB Nonprofit Kft és a Szegedi 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft részére közbeszerzési eljárás keretében megtörtént. A 
társaságok az üzemeltetési szerződésükben foglalt kötelezettségüknek eleget téve a tanács elé 
terjesztették az üzemeltetett vagyonelemeken végzett felújítási és beruházási költségeiket, 
melyeket igazságügyi szakértői véleménnyel támasztottak alá. A Tanács a 2017. évi 
elszámolásokat 25/2018. (06. 28), 26/2018. (06. 28.) valamint 27/2018. (06. 28.) TT számú 
határozataival jóváhagyta, és engedélyezte azok elszámolását az elkülönített keret terhére.  
 
Az üzemeltetők benyújtották az üzemeltetési szerződésben rögzített köztelezettségük szerint 
az üzemeltetett vagyonra vonatkozó felújítási terveiket, melyet a tanács elfogadott. 
 
8./ A KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 "Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a 
Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás területén, különös tekintettel az 
elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre" elnevezésű projekt 
bonyolítására a társulás konzorciumi szerződést kötött, mint konzorciumvezetővel az NFP 
Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel. 
 
 
 
 



A projekt keretein belül a következő tárgyú közbeszerzési eljárások kerültek lebonyolításra 
2018-ban: 
 

- KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 jelű pályázat tervezésre és kivitelezésre vonatkozó 
feladatok ellátása; 

- KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 jelű pályázat megvalósulásához szükséges gyűjtő- és 
szállító járművek beszerzése; 

- KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 jelű pályázat megvalósulásához szükséges egyéb 
gépek beszerzése; 

- KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 jelű pályázat megvalósulásához szükséges 
hulladékgyűjtő edények beszerzése; 

- KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 jelű pályázat megvalósulásához szükséges 
szemléletformálási feladatok ellátása. 

 
A KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 jelű pályázat tervezésre és kivitelezésre vonatkozó 
feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás összegzésében megállapításra került, hogy a 
közbeszerzési eljárás eredményes, és az eljárás nyertese a MENTO Kft. 
 
A MENTO Környezetkultúra Kft. ajánlati ára nettó 5.805.848.900,- Ft. 

 
A vállalkozási szerződés keretein belül az alábbi eszközök kerülnek leszállításra: 
 

tétel (típus) 
sorszáma tétel (típus) megnevezése 

mennyiség 
(db) 

1. Integrált mechanikai-optikai 
hulladékkezelő mű (60 e t/év) 

1 

2. Bálatároló szín (840 m2) 1 

3. Eszköztároló szín (72 m2) 1 

4. Iroda és szociális épület (24,5*13m) 1 

5.  Hídmérleg (18 m, 60 t) 3 

6. Mérlegház (2,5*5m) 2 

7. Portakonténer (2,5*3m) 1 

8. Szaniterkonténer (2,5*3m) 1 

9. Abroncsmosó 1 

10. Tüzivíztározó (360 m3) 1 

11. Térburkolatok kiépítése (21.000 m2) 1 

12. Biológiai stabilizáló (6 500 m2) 1 

13. Parkoló (32 hely) 1 

14. Kerékpártároló (4 hely) 1 

15. Csurgalékvíz tározó medence (1184 m2) 1 

16. 
Kiegészítő létesítmények (kerítés, kapu, 
informatika, térvilágítás, tüzivíz hálózat 
stb.) 

1 

17. Meglévő válogató csarnok bővítése 1 

18. Fordított ozmózis berendezés (100m3/nap) 1 

19. Hulladéklerakó telep bővítése (1,9 ha) 1 

20. Szőregi hulladékgyűjt ő udvar 1 

21. Hulladékgyűjt ő szigetek (1 db Balástya, 3 4 



tétel (típus) 
sorszáma 

tétel (típus) megnevezése 
mennyiség 

(db) 

db Röszke közigazgatási területén 
 
Az NFP Kft. által 2018.10.03-án megküldésre került a gyűjt ő- és szállító járművek 
beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás összegzésében megállapításra került, hogy a 
közbeszerzési eljárás eredményes, és az eljárás nyertese a M-U-T Hungária Kft. 
 
A M-U-T Hungária Kft. ajánlati ára nettó 351.760.000,- Ft. 
 
A szerződés keretein belül az alábbi eszközök kerülnek leszállításra: 
 

tétel (típus) 
sorszáma tétel (típus) megnevezése 

mennyiség 
(db) 

1. 
Tömörítő lapos felépítményes, 3 tengelyes 

(6x2 gyűjt őjárm ű) 4 

2. 
Egykaros konténeremelő felépítményes, 3 

tengelyes (6x2 szállító jármű) 
ürít őszerkezettel ellátott konténerrel 

1 

3. Egykaros konténeremelő felépítményes, 3 
tengelyes (6x2 szállító jármű) 

2 

 
A Társulási Tanács a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 jelű pályázat eszközbeszerzése kapcsán 
az egyéb gép beszerzésre vonatkozó feladatok ellátását biztosító közbeszerzés 2018. 
december 31. napjáig nem fejeződött be. 
 
A szerződés keretein belül az alábbi eszközök kerülnek leszállításra: 
 

Tétel (típus) 
sorszáma 

Tétel (típus) megnevezése Mennyiség 
(db) 

1. Magasemelésű törzscsuklós homlokrakodó 1 
2. Targonca bálafogóval 2 
3. Emelhető fülkés ipari gémes rakodógép 1 

 
A Társulási Tanács a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 jelű pályázat eszközbeszerzése kapcsán 
edényzet beszerzésre vonatkozó feladatok ellátását célzó közbeszerzésen érvényes és 
összeségében a legkedvezőbb ajánlatot a Polyduct Zrt. tette. 
 
A Polyduct Zrt. ajánlati ára nettó 742.058.510,- Ft. 
 
 
 
 
 
 
 
 



A szerződés keretein belül az alábbi eszközök kerülnek leszállításra: 
 

Tétel Megnevezés Mennyiség Menny.egység 

KONTÉNEREK 
1. Egyéb konténer 1, Újrahasználati konténer 

(20' lábas, oldalról nyitható, zárt konténer) 
32 db 

2. Egyéb konténer 2, 10 m3-es nyitott, görgős 
konténer 

2 db 

3. Egyéb konténer 3: 12 m3-es nyitott, görgős 
konténer 

1 db 

4. Egyéb konténer 4, 36 m3-es nyitott, görgős 
konténer 

12 db 

5. Egyéb konténer 4: 36 m3-es nyitott, görgős 
konténer 

2 db 

6. Egyéb konténer 5: Nyitott, szimmetrikus 4 
m3-es konténer 

1 db 

7. Egyéb konténer 6, 4 m3-es szimmetrikus zárt 
gj. által üríthető (önűrít ős) 

4 db 

8. Egyéb konténer 7, veszélyes hulladékgyűjt ő 
konténer (20' lábas, oldalról nyitható, zárt 
konténer) 

1 db 

ELKÜLÖNÍTETT GY ŰJTÉSHEZ KUKÁK 
9. 120 literes kerekes hulladékgyűjt ő edény 

MSZ EN 840-1 
52 045 db 

10. 240 literes kerekes hulladékgyűjt ő edény 
MSZ EN 840-1 

1 544 db 

11. 1100 literes kerekes, műanyag, billenő fedelű 
szelektív hulladékgyűjt ő konténer MSZ EN 
840-3 

1 378 db 

EGYÉB EDÉNYZET 
12. 300 literes műanyag házi komposztáló edény 3 120 db 
13. Egyéb edényzet 1, 600 l-es zárható műanyag 

edény 
2 db 

14. Egyéb edényzet 4, 200 l-es patentzáras 
műanyag hordó 

3 db 

15. Egyéb edényzet 5, 200 l-es betöltő nyílással 
rendelkező fém hordó 

2 db 

16. Egyéb edényzet 6, 30 l-es műanyag csavaros 
tetejű hordó  

27 db 

 
A Társulási Tanács a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 jelű pályázat kapcsán a 
szemléletformálási feladatok ellátására vonatkozó szerződés aláírása 2018-ban nem történt 
meg.  
 
 
 



A pályázathoz kapcsolódóan 2018. évben az alábbi Támogatási szerződésmódosítások 
történtek: 

− a 2. sz. szerződésmódosítás 2018. 05. 14. napján került aláírásra 
− a 3. sz. szerződésmódosítás 2018. 11. 09. napján került aláírásra. 

 
2018. évben a Társulás törvényi kötelezettségeit teljesítette, pályázatainak fenntartási 
kötelezettségének eleget tett. Konzorciumi partnerként támogatta a folyamatban lévő pályázat 
beszerzési eljárásait, közreműködött a műszaki dokumentációk összeállításában. 
 
Fizetési kötelezettségeinek eleget tett, és tagjait folyamatosan tájékoztatta a működés kapcsán 
szükséges feladatokról, kötelezettségvállalásokról, melyekhez minden esetben tanácsi 
határozat is kapcsolódott.  
 
A Társulás munkájával kapcsolatban 2018-ban hatósági, törvényességi észrevétel, 
elmarasztalás nem érkezett. 
 
 


