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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 148-8/2012. 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. március 23-án 
               tartott rendkívüli ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak: Dr. Vancsura István polgármester 
                       Barna Sándor, Bartók István, Csernák Csilla, 
                       Kacziba Sándor, Dr. Taricska Tibor, 
                       Dr. Csernus Tibor (7 fı képviselı) 
                                              
Bejelentéssel távollevı képviselık: Dr. Puliusné Sárdi Mária, Dr. Vancsura Zoltán 
 
                       Külön meghívottak: 
                       Hájas Sándor Trió Tv részérıl 
                       Bartucz István település-üzemeltetı 
                       Szabó Sándor könyvelı 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszönti a megjelenteket, a Trió Tv munkatársait és nézıit. 17,00 órakor 
megállapítja, hogy a Képviselı-testület határozatképes, jelen van 7 fı képviselı.  
 
Jegyzıkönyv hitelesítınek javasolja Csernák Csilla és Dr. Taricska Tibor képviselıket.  
 
A Képviselı-testület a jegyzıkönyv hitelesítıkre tett javaslattal 7 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nélkül – egyetértett.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Javaslatot tesz a napirendi pontokra a kiküldött meghívó szerint azzal a kiegészítéssel, hogy 
az 5-ös napirendi pontot nem tárgyalná a testület, mert rendkívül kevés idı volt az 
áttanulmányozására. Vélhetıen a jövı héten kerül sorra ennek a napirendnek a tárgyalása.  
 
Javasolt napirendi pontok: 
 

1. Elıterjesztés óvodai és iskolai beíratás idıpontjára 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester, dr. Menyhárt Anett jegyzı 

 
2. Elıterjesztés az önkormányzat szántó mővelési ágú termıföldjeinek a Tiszaalpári 

Településgazdálkodási Kft. részére történı bérbeadásáról szóló 61/2012. (III.12.) 
számú határozat kiegészítésére 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
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3. Javaslat a közmeghallgatás idejére, napirendi pontjaira 

Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

4. Elıterjesztés KEOP 1.1.1./2F/09-11 ,,Települési szilárdhulladék-gazdálkodási 
rendszerek fejlesztése” konstrukcióra benyújtott pályázathoz szükséges RMT részét 
képezı új üzemeltetési koncepció elfogadására 

           Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja a javasolt napirendi pontokat a módosítással együtt. 
 
A Képviselı-testület a javasolt napirendi pontokkal 7 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül – egyetértett. 
 
1.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés óvodai és iskolai beíratás idıpontjára 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
                   Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Valamennyi napirendi pontot a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta.  
Az elıterjesztés szerint az általános iskolai beiratkozás 2012. április 24-25-én 8.00 – 16.00 
órakor lenne az igazgatóhelyettesi irodában. Az óvodai beiratkozás 2012. április 24-25-én 
8.00 – 16.00 órakor lenne az intézményvezetıi irodában.  
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az óvodai és iskolai beíratás 
idıpontjára szóló elıterjesztést.  
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
68/2012. (III. 23.) Kth. 
 
Elıterjesztés óvodai és iskolai beíratás idıpontjára 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az óvodai és iskolai beíratás 
idıpontjáról szóló elıterjesztést megtárgyalta, a beíratások idıpontját az alábbiak szerint 
határozza meg: 
 
Óvodai beiratkozás  
Idıpontja: 2012. április 24 – 25-én (kedd, szerda) 8.00 – 16.00 óra. 
Helye: Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda  
Tiszaalpár, Ady Endre u. 40. (intézményvezetıi iroda)   
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Iskolai beiratkozás  
Idıpontja:2012. április 24 – 25-én (kedd, szerda) 8.00 – 16.00 óra. 
Helye: Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár  
Tiszaalpár, Alkotmány u. 14. (igazgatóhelyettesi iroda)   
 

================ 
 

2.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés az önkormányzat szántó mővelési ágú termıföldjeinek a Tiszaalpári 
                 Településgazdálkodási Kft. részére történı bérbeadásáról szóló 61/2012. (III.12.) 
                 számú határozat kiegészítésére 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta, a következı javaslat született: 2012. 
szeptemberi testületi ülésen ismételten tőzze napirendre a Képviselı-testület, addig viszont az 
önkormányzat mővelésében maradnak a földek. A tavaszi munkákra 727 280 Ft-ot kellene 
biztosítani.  
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja, hogy az önkormányzat tulajdonában 
és használatában lévı területeket továbbra is az önkormányzat mővelje. A Tiszaalpári 
Településgazdálkodási Kft. részére történı átadásról a 2012. évi szeptemberi ülésen 
tárgyaljon a Képviselı-testület.  
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
69/2012. (III. 23.) Kth. 
 
Az önkormányzat szántó mővelési ágú termıföldjeinek a Tiszaalpári Településgazdálkodási 
Kft. részére történı bérbeadásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a 61/2012. (III.12.) számú 
határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában és használtában lévı területeket 
továbbra is az önkormányzat mőveli. A Képviselı-testület a Tiszaalpári 
Településgazdálkodási Kft. részére történı átadás lehetıségérıl a 2012. évi szeptemberi 
ülésén tárgyal. 
 

================ 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Szavazásra bocsátja, hogy az önkormányzat tulajdonában és használtában lévı szántó 
mővelési ágú területek 2012. évi tavaszi munkáira 727 280  Ft összeget biztosítson a 
Képviselı-testület. 
Ezen keret részletes felhasználásáról a polgármester, a pénzügyi és gazdasági bizottság 
elnöke, valamint a település-üzemeltetı közösen döntsön. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
70/2012. (III. 23.) Kth. 
 
Az önkormányzat tulajdonában és használatában lévı szántó mővelési ágú területek 2012. évi 
tavaszi munkák költségének biztosítása 

 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat tulajdonában és  
használtában lévı szántó mővelési ágú területek 2012. évi tavaszi munkáira 727 280  Ft 
összeget biztosít. 
Ezen keret részletes felhasználásáról a polgármester, a pénzügyi és gazdasági bizottság 
elnöke, valamint a település-üzemeltetı közösen dönt. 
 

================= 
 
3.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Javaslat a közmeghallgatás idejére, napirendi pontjaira 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A közmeghallgatás javasolt idıpontja és helye: 2012. április 27. 18:00 óra, Mővelıdési Ház. 
Az eredeti napirendhez képest a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésen javaslat hangzott el 
a napirendi pontok kiegészítésére, így a javasolt napirendi pontok: 
 

1. Tájékoztató a település közbiztonságáról 
2. Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról és 2012. évi költségvetésérıl, 

folyamatban lévı pályázatokról, beruházásokról, helyi termékek értékesítésének 
elısegítésérıl 

     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
3. Egyéb kérdések, javaslatok, hozzászólások 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a javasolt napirendi pontokat a 
kiegészítéssel együtt. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
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71/2012. (III. 23.) Kth. 
 
A közmeghallgatás idıpontja és napirendi pontjai: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 13. §. alapján 2012. április 27. (péntek) 18:00 órában határozza meg a 
közmeghallgatás idıpontját. Helye: Mővelıdési Ház. 
 
A közmeghallgatás napirendi pontjai: 
 
 

1.   Tájékoztató a település közbiztonságáról 
2. Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról és 2012. évi költségvetésérıl, 

folyamatban lévı pályázatokról, beruházásokról, helyi termékek értékesítésének 
elısegítésérıl 

     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
3. Egyéb kérdések, javaslatok, hozzászólások 

=================== 
 
4.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés KEOP 1.1.1/2F/09-11 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási 
                rendszerek fejlesztése” konstrukcióra benyújtott pályázathoz szükséges RMT 
                részét képezı új üzemeltetési koncepció elfogadására 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A jelenleg Felgyın mőködı szilárdhulladék lerakó telep jobb mőködése tekintetében 
pályázatot nyújtottak be azok az önkormányzatok, akik arra társultak, hogy egy ilyen bıvítés 
legyen. A benyújtott pályázat 2 512 810 195 Ft értékben nyert. Ennek van egy 927 223 645 Ft 
önrésze. 
A javaslat az, hogy az önkormányzatot ne érje teher az önrész kifizetése miatt, hogy ezt 
üzemeltetési koncessziós szerzıdés keretében oldjuk meg 26 évre, amíg a telep üzemeltetése 
fennáll.  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta, egyetértett vele. 
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a KEOP 1.1.1/2F/09-11 „Települési 
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” konstrukcióra benyújtott pályázathoz 
szükséges RMT részét képezı új üzemeltetési koncepció elfogadására szóló határozat-
tervezetet.  
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozza: 
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72/2012. (III. 23.) Kth. 
 
Elıterjesztés KEOP 1.1.1/2F/09-11 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek 
fejlesztése” konstrukcióra benyújtott pályázathoz szükséges RMT részét képezı új 
üzemeltetési koncepció elfogadására 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a „KEOP-
1.1.1/2F/09-11 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” 
konstrukcióra benyújtott pályázathoz szükséges RMT részét képezı új, átdolgozott, 
üzemeltetési koncepciót és az alábbi döntést hozza: 

1. Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a KEOP 
1.1.1./2F/09- 11 ,,Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” 
konstrukcióra benyújtott pályázathoz szükséges RMT részét képezı új üzemeltetési 
koncepció elfogadása címő elıterjesztés 2. mellékletét és a KEOP-1.1.1/2F/09-11-
2011-0004 pályázati konstrukció keretében benyújtott „Települési szilárd hulladék 
mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági 
Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben” címő pályázati anyaghoz készített, 
Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány részét képezı, egységes szerkezetbe 
foglalt új üzemeltetési koncepciót azzal, hogy egyidejőleg, illetve a 
tagönkormányzatok általi elfogadást követıen a korábbi üzemeltetési koncepció 
hatályát veszti. 

 
2. Az új üzemeltetési koncepció valamennyi tagönkormányzat elfogadó határozatával 

hatályosul.  
 

3. Jelen döntésével - az 1. pont szerint- a Képviselı-testület módosítja a korábbi, 
243/2011. (XI.16.) számú önkormányzati határozatának üzemeltetési koncepcióra 
vonatkozó rendelkezéseit azzal, hogy a határozat jelen módosítással nem érintett 
egyéb rendelkezései változatlan formában fennállnak. 
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                                                                                                                 1. sz. melléklet 
 

K i v o n a t : 

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, Társulási 
Tanácsának 2012. február 29-én megtartott 2. ülésérıl készült jegyzıkönyvbıl.  

 
4/2012. (02.29.) TT. sz. határozat 

H a t á r o z a t 

A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, Társulási 
Tanácsa megtárgyalta a ,, KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0004 ,,Települési 

szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek fejlesztése” konstrukcióra benyújtott 

pályázathoz szükséges új üzemeltetési koncepció” tárgyú elıterjesztést és az alábbi 
döntést hozza: 

 

1. A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsa elfogadja a Tanács elé, jelen ülésre elıterjesztésként beterjesztett és a KEOP-
1.1.1/2F/09-11-2011-0004 pályázati konstrukció keretében benyújtott „Települési szilárd 
hulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a 
Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben” címő pályázati anyaghoz 
készített, Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány részét képezı, egységes szerkezetbe 
foglalt új üzemeltetési koncepciót azzal, hogy egyidejőleg, illetve a tagönkormányzatok általi 
elfogadást követıen a korábbi üzemeltetési koncepció hatályát veszti. 
 
2. Az új üzemeltetési koncepció valamennyi tagönkormányzat elfogadó határozatával 
hatályosul.  
 
3. Jelen döntésével - az 1. pont szerint- a Tanács módosítja a korábbi, 5/2011. (10.21.) 
TT. számú határozatának üzemeltetési koncepcióra vonatkozó rendelkezéseit azzal, hogy a 
határozat jelen módosítással nem érintett egyéb rendelkezései változatlan formában 
fennállnak. 
 
Határidı: azonnal             
Felelıs: Gyovai Gáspár, a Társulási Tanács elnöke             
 
Errıl jegyzıkönyvi kivonaton értesítést kap: 

1. Gyovai Gáspár, a Társulási Tanács elnöke 
2. Érintettek  

 
Csongrád, 2012. február 29. 

K.m.f. 
 Gyovai Gáspár 

                    Elnök  
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2. sz. melléklet 

 

Az üzemeltetési koncepció  

Az eredeti elıterjesztéshez képest csak az üzemeltetési koncepció változott, díjképzés 
elve és díjpolitika változatlan maradt. 
 
Bevezetés, jelenlegi helyzet bemutatása, szükségszerőség 
 A Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcionális Együttmőködés 
2002. szeptember 30-án alakult meg 82 település részvételével, melynek gesztora Csongrád 
Város Önkormányzata. Célja a Homokhátsági Regionális Település Hulladékgazdálkodási 
Rendszer elıkészítése a települési szilárdhulladék kezelési rendszer teljeskörő kidolgozása és 
megvalósítása, az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi elıfeltételek megteremtése az 
európai uniós és hazai követelményrendszerek figyelembe vételével. 

A Konzorcium egy 11,2 Mrd Ft-os ISPA projekt keretében a korábban PHARE 
támogatásból már megépült vaskúti hulladéklerakó mellett Kiskunhalason és Felgyın 
létesített hulladéklerakót, továbbá a hulladékgazdálkodási rendszer részeként 
hulladékválogatókat, hulladékátrakó állomást, komposztálókat, hulladékudvarokat és 
szelektív hulladékgyőjtı szigeteket építettek. A projekt részeként jármővek is kerültek 
beszerzésre. 

A rendszer vagyonkezelésére és mőködtetésére, üzemeltetésére koncessziós joggal és 
díjjal közbeszerzési eljárás keretében került kiválasztásra a jelenlegi vagyonkezelı 2008-ban, 
mely koncessziós jog 26 éves idıtartamra szól. 

A jelenleg üzemelı létesítmények a jogszabályi elıírásoknak egy darabig eleget 
tudnak tenni, azonban a várható szigorítások (új Hgt., EU-s elıírások) következtében már nem 
lesznek megfelelıek a kapacitások, a rendelkezésre álló technológiák, ezért a rendszer 
fejlesztésre szorul. 

Így a Konzorcium a hulladékgazdálkodás fejlesztésére KEOP pályázatot nyújtott be, 
mely I. fordulóját meg is nyerte. A Konzorcium a projekt elsı fordulóját lebonyolította, és a 
Közremőködı Szervezettel koordinálása mellett - a KEOP támogatási rendszerhez támasztotta 
követelményként – a Konzorciumban résztvevı települések jogi személyiségő társulást 
alapítottak a pályázat/projekt II. fordulójának megpályázására, lebonyolítására. 

Ez a társulás lett a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás (továbbiakban csak Társulás), mint önálló jogi személyiséggel rendelkezı, a 
költségvetési szervek gazdálkodására irányuló szabályok alapján gazdálkodó szervet. A 
Társulás adta be a projekt II. fordulós „A települési szilárdhulladék mechanikai-biológiai 
stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási 
Rendszerben” nevő pályázatát, mely a KEOP 7 .1.1.1./09-2009-0004 azonosító számot kapta. 
A Társulás elnöke Csongrád település alpolgármestere. 

 
Alapvetı jogszabályok a hulladékgazdálkodási projektet érintıen 

• 1995. évi LIII. törvény a környezetvédelem általános szabályairól; 
• Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény; 
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• A települési szilárd hulladékok kezelési kötelezettségét a hulladékgazdálkodásról 
szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) rendelte el Magyarországon.; 

• 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval 
kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekrıl; 

• 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a 2007–2013 programozási idıszakban az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból 
származó támogatások felhasználásának rendjérıl; 

• Közbeszerzésekrıl szóló 2011 évi CVIII. törvény; 
• A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 

 
A hulladékok begyőjtésén és ártalmatlanításán túl hazánknak több a hulladékok további 
kezelésével, hasznosításával kapcsolatos EU-s vállalást is teljesítenie kell. 

• A hulladéklerakásról szóló 1999/63/EK irányelv (a hazai jogrendbe az irányelv a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvénnyel és a 20/2006 (IV.5.) KvVM 
rendelettel került átültetésre 

• A csomagolásról és a csomagolási hulladékokról szóló 94/62/EK irányelv és az azt 
módosító 2004/12/EK, valamint 2005/20/EK irányelvek (a hazai jogrendbe az irányelv 
a 94/2002 (V. 5.) Korm. rendelettel került átültetésre)  

• A 2008/98/EK számú új uniós hulladékgazdálkodási elvekrıl szóló irányelv 
 
Koncepció 

A vagyonkezelésre és üzemeltetésre vonatkozóan a Környezetvédelmi és Fejlesztési 
Igazgatóság (jogutódja az Energia Központ Nonprofit Kft.), mint Közremőködı Szervezet 
FI/188625/2011 számú tájékoztató levelében adott támpontokat, kitérve arra, hogy egy már 
jelenleg is mőködı hulladékgazdálkodási rendszer továbbfejlesztésérıl van szó. Rámutatott 
arra is, hogy a korábbi rendszer (jelenleg mőködı rendszer) megvalósítására pályázó 
személye (a Konzorcium, aki a projekt I. fordulójára pályázott, megnyerte és bonyolította le) 
nem egyezik meg az újonnan létrehozott jogi személyiségő önkormányzati társulással (mely 
Társulás a II. fordulós pályázatot beadta, megnyerte és bonyolítja majd le a projektet). 

 
A KEOP projektek során létrejövı közmővek üzemeltetıjének (közszolgáltató) 
kiválasztása tekintetében irányadó a 2007-2013. idıszakban az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó 
támogatások felhasználásának rendjérıl szóló 4/2011. (I.28.) Korm rendelet 117. és 118. 
§-ai, melyek a következık: 

117.§ (1) Közmő beruházások támogatásának feltétele, hogy a támogatással megvalósuló 

létesítmények, eszközök mőködtetését olyan gazdálkodó szervezet végezze, amelyet a 

támogatás kedvezményezettje a vonatkozó európai uniós irányelveknek megfelelı eljárás 

lefolytatásával választ ki. A támogatással megvalósuló hulladékkezelı létesítmények, 
eszközök, illetve víziközmő vagyon (a továbbiakban együtt: közszolgáltatási célú 
eszközrendszer) mőködtetésére a (2)-(7) bekezdésben meghatározott speciális szabályok 
irányadók. 
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 (2) A támogatás feltétele, hogy - az (5) bekezdés kivételével - a támogatással 
megvalósuló hulladékkezelı létesítmények, eszközök mőködtetésével történı, a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény szerinti hulladékkezelési 
közszolgáltatást olyan gazdálkodó szervezet végezze, amelyet a támogatás kedvezményezettje 

közbeszerzési eljárás lefolytatásával választ ki, vagy amellyel a közszolgáltatási szerzıdés 
megkötésére a Kbt. 2/A. §-a alapján kerül sor. 

118.§ (3) A közremőködı szervezet jogosult a koncessziós és vagyonkezelési pályázatokat 

értékelı testületbe, valamint az üzemeltetı kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 

döntés-elıkészítı bizottságába megfigyelıt delegálni. 
 (4) A támogatással megvalósuló közszolgáltatási célú eszközrendszer mőködtetésére, 

vagyonkezelésére irányuló közszolgáltatási, üzemeltetési, vagyonkezelési szerzıdések, és - a 

jogszabályoknak megfelelı - módosításuk érvényességéhez a támogatással megvalósuló 

eszközrendszer üzembe helyezésétıl számított 10 évig a közremőködı szervezet hozzájárulása 

szükséges. 

 
A jelenleg hatályos közbeszerzésekrıl szóló 2011 évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 
rendelkezik a pályázat alapján megvalósuló beruházás üzemeltetésre való koncessziós 
jog közbeszerzésérıl.  

A projekt keretében létrejövı eszközök tulajdonjoga a Társulásé lesz, így jogosult 
annak üzemeltetését kiadni. A Társulás üzemeltetési, használatba adási és hasznosítási 
tevékenység ellátására szolgáltatási koncesszió kereteiben közbeszerzést ír ki, így kiválasztja 
a leendı üzemeltetıt. 

A Társulásnak a hulladékkezelési közszolgáltatás ezen elemének megszervezésébıl és 
mőködtetésébıl bevétele képzıdik (koncessziós díj), amelynek Általános Forgalmi Adó 
(továbbiakban ÁFA) tartalma is van. Emiatt az olyan beruházások, amelyek ennek a 
közszolgáltatásnak a kialakítást, fejlesztését célozzák, mentesülnek az ÁFA terhétıl, vagyis 
ezek ÁFA tartalma visszaigényelhetı.  

A KEOP projektek nettó finanszírozásúak. Tehát az ÁFÁ-t a pályázónak meg kell 
finanszíroznia, mely visszaigénylése ezen esetben lehetséges. 

A Társulás közbeszerzés szolgáltatási koncesszióra irányuló közbeszerzés keretében 
kiválasztja az üzemeltetıt, mely rendelkezésre bocsátja a koncessziós díjat, mely díj, mint 
önerı fog megjelenni a projektben. Ez után tudja a társulás lebonyolítani, vagy – amennyiben 
feltételes közbeszerzési eljárásként idıközben lebonyolították – realizálni a projekt 
lebonyolításához szükséges beszerzéseket/közbeszerzéseket.  

A Kbt. 7.§ (6) bekezdése alapján: A szolgáltatási koncesszió olyan 
szolgáltatásmegrendelés, amelynek alapján az ajánlatkérı a szolgáltatás nyújtásának jogát 
(hasznosítási jog) meghatározott idıre átengedi, és ellenszolgáltatása a hasznosítási jog vagy e 
jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt, ahol a hasznosításhoz kapcsolódó 
kockázatokat teljes egészében vagy legalább jelentıs részben a nyertes ajánlattevı viseli. A 
közbeszerzési értékhatárokat a költségvetési törvény határozza meg: 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény 70.§ - 72.§. Lefolytatása Kbt. szerint. 
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(A szolgáltatási koncesszió közbeszerzése ugyan nem tartozik a 4/2011. (I.28.) Korm. 
rendelet 23. Közbeszerzés (37.§ - 46.§) alpontja alá /a projekt megvalósítására irányuló 
közbeszerzések lebonyolítása viszont igen/, de mindenképp javasolt azt figyelembe venni.) 
 
A közszolgáltatók, üzemeltetık bevonása a fejlesztés finanszírozásába 

A fejlesztés finanszírozásába a közszolgáltatók, üzemeltetık bevonásra kerülnek, a 
saját forrás fedezetét az üzemeltetı által biztosított koncessziós díj fogja jelenteni.  
 
A jövıbeli közszolgáltatók és üzemeltetık bevonása a önerı finanszírozásába 

Ssz. 
Önerı 

finanszírozott 
összege 

Jogcíme 

Visszafizetés 
módja 

(amennyiben 
releváns) 

Visszafizetés 
idıpontja 

(amennyiben 
releváns) 

1. 927 223 645 Ft 
koncessziós 
díj 

nem releváns nem releváns 

 
Összefoglalás: 
 
A KEOP projekt keretében létrejövı eszközök tulajdonjoga a Társulást illeti meg. A 
tulajdonjoggal rendelkezı Társulás a saját vagyona felett jogosult rendelkezni, így jogosult 
annak üzemeltetését is kiadni. A Társulás üzemeltetési, használatba adási és hasznosítási 
szerzıdés tevékenység ellátására közbeszerzési eljárást fog kiírni, amelynek keretében 
kiválasztásra kerül az üzemeltetı, aki koncessziós díj formájában fogja biztosítani az önrészt. 
Az Áfa visszaigényelhetıvé válik a Társulás részére. 
A fent leírtak alapján a korábbi koncepcióhoz képest a Társulást alkotó 
tagönkormányzatoknak nem kell hitelt felvenniük az önrész biztosítására.  
 

================== 

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mivel több napirendi pont nincs, a rendkívüli Képviselı-testületi ülést 17,20 órakor bezárja. 
 

K.m.f. 
 
 
 

/:  Dr. Vancsura István :/                                    /: Dr. Menyhárt Anett  :/ 
                           polgármester                                                               jegyzı 
 
 
 
                  /:  Csernák Csilla  :/                                            /:  Dr. Taricska Tibor  :/ 
                jegyzıkönyv-hitelesítı                                          jegyzıkönyv-hitelesítı 
 
 


