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ELŐTERJESZTÉS
Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületéhez
a DAREH Önkormányzati Társulással a hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátása
tárgyában kötendő feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról
A Dél-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati
Társulás (a továbbiakban: DAREH Társulás) nevében Dávid Zoltán elnök úr megkereste
önkormányzatunkat, kérve az előterjesztés mellékletét képező feladat-ellátási szerződés
jóváhagyását.
Az Önkormányzat 2005 óta tagja a DAREH Társulásnak. A települési önkormányzatok
képviselő-testületei abból a célból hozták létre a DAREH Társulást, hogy a települési szilárd
hulladék begyűjtésére, elhelyezésére és ártalmatlanítására szolgáló létesítményeket hozzanak
létre és azokat közösen üzemeltessék. A DAREH Társulás taggyűlése 2013-ban
üzemeltetési koncepciót fogadott el, melynek lényege az ún. „vegyes modell” szerinti
működés. Ennek értelmében a jelenlegi szolgáltató végzi a hulladék gyűjtését és
szállítását, a számlázási és az ügyfélszolgálati feladatokat pedig a központi szolgáltató látja
el. A 2015. október 8-án a DAREH Társulás taggyűlése elfogadta a részletesen kidolgozott
üzemeltetési koncepciót, mely szerint a jelenlegi közszolgáltatók az üzemeltetésben vesznek
részt.
Az elfogadott működési modellhez a DAREH Társulás létrehozta DAREH Bázis NZrt-t, mely
a társulás területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében képződő hulladék
átvételére, gyűjtésére, szállítására, kezelésre, valamint a projekt keretében megvalósult
létesítmények és eszközök üzemeltetésére közbeszerzési eljárásokat hirdetett.
A DAREH Társulás területén jelenleg hulladékgazdálkodási tevékenységet végző
közszolgáltatók tevékenységével az önkormányzatok általában elégedettek, a közszolgáltatást
a jövőben is általuk kívánják ellátni. Ennek ellenére a DAREH Bázis NZrt. a közbeszerzési
eljárásokban olyan alkalmassági követelményeket írt elő, melyeknek egyetlen közszolgáltató
sem tud megfelelni. A DAREH Bázis NZrt. által indított közbeszerzési eljárások
jogszerűtlenül kerületek kiírásra, mivel a hulladékgazdálkodási feladat ellátásának jogát az
önkormányzatok nem adták át a DAREH Társulás számára, ezért azokat a Zrt. visszavonta.
Amennyiben az önkormányzatok a hulladékgazdálkodási feladat ellátásának jogát átadják a
Társulás számára, várhatóan a DAREH Bázis NZrt. hasonló tartalmú közbeszerzéseket fog
kiírni, így a térség hulladékgazdálkodási feladatainak ellátására a jelenleg megfelelő
szolgáltatást nyújtó, önkormányzati tulajdonú nonprofit társaságoknak nem lesz lehetőségük.
A DAREH Bázis Nzrt. által indított közbeszerzési eljárások rávilágítottak arra, hogy a
DAREH Társulás munkaszervezete, valamint a DAREH Bázis Nzrt. az üzemeltetési
koncepciót nem a térség településeinek javára, hanem saját érdekeinek megfelelően kívánja
értelmezni, illetve végrehajtani.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdésének 19. pontja az Önkormányzat kötelező feladataként nevesíti a
hulladékgazdálkodást. Amennyiben a képviselő-testület úgy döntene, hogy a

hulladékgazdálkodási feladat ellátásának jogát átruházza a DAREH Társulásra, úgy
elveszítené a közszolgáltató kijelölésének jogát és ez – a jelenlegi működési modellt alapul
véve – semmi esetre sem szolgálja az Önkormányzat és polgárainak érdekeit.
A fentiek értelmében javaslom, hogy a képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező
feladat-ellátási szerződést ne kösse meg és ne mondja ki a hulladékgazdálkodási feladat
ellátásának átruházását a DAREH Társulásra.

HATÁROZATI JAVASLAT
Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ruházza át a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 19. pontja
szerinti hulladékgazdálkodási feladat ellátásának jogát a Dél-Alföld Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulásra (a
továbbiakban: DAREH Társulás) és ennek értelmében nem köt feladat-ellátási szerződést e
közszolgáltatás tárgyában a DAREH Társulással.
A képviselő-testület abban az esetben tárgyalja újra a fenti feladat átruházásának kérdését,
amennyiben a DAREH Társulás a Taggyűlése által elfogadott „vegyes üzemeltetési modell”
szerint folytatja a működését és alakítja ki a hulladékgazdálkodás üzemeltetésének rendszerét,
munkaszervezete útján kidolgozza a jelenlegi közszolgáltatók üzemeltetésben való
közreműködésének lehetőségeit.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a Taggyűlésen képviselje.
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