ELŐTERJESZTÉS
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. június 24-én
tartandó rendkívüli ülésére

Az előterjesztés tárgya:

Döntés
a
Cikói
Hulladékgazdálkodási
Társulásból való kilépésről, valamint a MecsekDráva Önkormányzati Társuláshoz való
csatlakozásról

Iktatószám: 12074/2021.

Melléklet: 4 db

A napirend előterjesztője:

Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette:

dr. Fulmer Kristóf jogi ügyintéző

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:
Bizottság

Hatáskör

Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság SzMSz. 29. § (2) bek.
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság

SzMSz. 29. § (2) bek.

Meghívott:

Határozatot kapja:
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Tisztelt Képviselő-testület!
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az
előterjesztés 1. sz. mellékletét képező 117/2019. (VIII. 29.) számú határozatával (a továbbiakban:
Határozat) hagyta jóvá azt a nyilatkozatot, melyben az önkormányzat képviseletében eljáró
polgármester a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozás szándékát fejezte
ki.
Komló Város Önkormányzat a térségi közszolgáltatási feladatokat ellátó, a Mecsek-Dráva
Önkormányzati Társulás beruházásában megvalósult kökényi Regionális Hulladékkezelő
Központot üzemeltető Dél-Kom Nonprofit Kft.-ben tulajdonrészt szerzett, ezzel biztosítva a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a település közigazgatási területén. A hosszútávra szóló
közszolgáltatási szerződés mellett indokolt, hogy az Önkormányzat a térségben megvalósult
hulladékgazdálkodási létesítmények további fejlesztése, a teljekörű együttműködés megvalósítása
érdekében a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társuláshoz csatlakozzon.
A Határozatban döntés született arról, hogy az önkormányzat lehetőleg a csatlakozásig - de
legkésőbb a vagyonfelosztást követően - haladéktalanul kezdeményezi a Cikói
Hulladékgazdálkodási Társulásban fennálló tagságának megszüntetését.
A Dél-Balaton és Sió-völgye Regionális Szilárd Hulladékgazdálkodási Rendszer Projekt
keretében, konzorciumban megvalósult eszközrendszert Siófok Város Önkormányzata, mint a
konzorcium gesztora tartja nyilván. A vagyon a konzorciumban részes önkormányzatok (köztük
Komló Város Önkormányzat) osztatlan közös tulajdonát képezi. A konzorciumot alkotó 204
önkormányzat (köztük Komló Város Önkormányzat), beruházásában megvalósult, és a DélBalaton és Sió-völgye Nagytérség területén 2002-ben indult ISPA/KA projekt eredményeként
létrejött komplex települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer üzemeltetése érdekében 104
Önkormányzattal 2009. május 19. napjával a „Sió-Völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai
kezelésének korszerű megoldására” néven Társulás jött létre (a Társulás rövidített neve: Cikói
Hulladékgazdálkodási Társulás). A Társulási Megállapodás hatálya a Cikói Regionális
Hulladékkezelő központ, mint az ISPA/KA beruházással és támogatással létrejött közművagyon,
továbbá az önkormányzatok osztatlan közös tulajdonába kerülő eszközök és járművek
üzemeltetésére terjed ki.
A projekt keretében létrejött vagyon fenntartási kötelezettsége lejárt, valamint mára a Társulás
üzemeltetést ténylegesen nem végez. Meg kívánom jegyezni továbbá, hogy a pusztán
üzemeltetésre létrejött társulás tulajdonjoggal nem rendelkezik.
Ezen okból, a társulásból történő kiválásra teszek javaslatot.
A Határozatban a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozás legkorábbi
időpontjaként 2020. március 1. napja került meghatározásra, azonban a koronavírus okozta
járványhelyzet kezelésével járó plusz feladatok teljesítése ezidáig nem tette lehetővé a kilépésről,
illetőleg a csatlakozásról szóló döntések meghozatalát. (A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
tevékenységét, feladatait, valamint az általa ellátott üzemeltetési és hulladékgazdálkodási
feladatokat az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza részletesen.)
A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodás XI. fejezetének 2. pontja szerint
a társulásból kiválni a naptári év utolsó napjával lehet úgy, hogy a kiválásról szóló döntést legalább
6 hónappal korábban, minősített többséggel kell meghozni és arról a Társulási Tanácsot értesíteni
kell.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 90. § (4)
és (5) bekezdése – valamint a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodása szerint a társulás megszűnése, a társulásból történő kiválás, kizárás esetén - eltérő megállapodás

hiányában - a társulás vagyonát a társulás azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a társulás
rendelkezésére bocsátotta. Egyebekben a közös tulajdonra vonatkozó rendelkezéseket kell
alkalmazni. A társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő
kiadását a társulási megállapodásban meghatározott időtartamra, de legfeljebb öt évre el lehet
halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a társulás további működését.
Ebben az esetben a kivált tagot - a társulással kötött szerződés alapján - használati díj illeti meg.
A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása (3. és 4. sz. mellékletek)
szerint a Társuláshoz csatlakozni az alábbi feltételek szerint lehetséges:
„a) a Társuláshoz csatlakozni kívánó önkormányzat (továbbiakban: új tag), amennyiben
közigazgatási területe a pályázatban megvalósult eszközrendszer területfejlesztési egységébe esik
(Somogy , Baranya vagy Tolna megye) vagy ahhoz közvetlenül csatlakozik, hulladékgazdálkodási
közszolgáltatását a projektben megvalósult eszközrendszer igénybevételével látja el, a következő
feltételek mellett csatlakozhat:
aa) tudomásul veszi, hogy a belépése előtt keletkezett társulási vagyonból és annak
hozadékából részesedése nem származhat, ezzel kapcsolatos igényt sem a társulási tagsága
idejére, sem a társult tagsága bármely okból történő megszűnése (kilépés, kizárás, társulás
megszűnése) nem támaszthat,
ab) a tagsági jogviszonya keletkezését követően a társulás által megvalósított beruházás
lakosság-arányosan rá eső részével arányosan szerez tulajdoni hányadot. Vagyoni
hozzájárulása számításánál a belépést követően keletkezett vagyon és annak hozadéka
vehető figyelembe,
ac) vállalja a működési költség (tagdíj) rá eső részének megfizetését,
ad) a Társulási Megállapodásban foglaltakat feltétel nélkül elfogadja,
ae) a Társulás tagjainak mindegyike minősített többségű döntéssel jóváhagyja a
csatlakozást.”
A Társulási Megállapodás alapján a Társulásban részt vevő tagok a Társulás költségeit lakosságarányosan viselik. A tag az adott év január 1. napján nyilvántartott lakosságának létszáma és a
társulási tanács által elfogadott – egy főre vetített – forint összeg (jelenleg 174,- Ft) szorzatának
megfelelő pénzbeli hozzájárulást teljesít. Ezen összeg 50-50 %-át minden év június 30. és
december 31. napjáig köteles a tag a Társulás számlájára megfizetni.
A Társulási Megállapodás szerint a Társuláshoz való csatlakozásról a csatlakozni kívánó tag a
csatlakozás időpontját megelőzően legalább 3 hónappal, minősített többséggel hozott határozattal
köteles dönteni.
A csatlakozási szándék elfogadására a Társulási Tanács minősített többséggel jogosult. A
csatlakozás feltételeit a Tanács az elfogadó nyilatkozatban határozza meg, mely feltételek az új
tagra kötelezők.
Fentiek alapján a kiválásról szóló döntést legkésőbb 2021. június 30. napjáig, míg a csatlakozásról
szóló döntést legkésőbb 2021. szeptember 30. napjáig kell a képviselő-testületnek - minősített
többséggel - meghozni. E megállapodásbéli szabályozás az Mötv. 89. § (1)-(2) bekezdésével is
összhangban van: „A társuláshoz csatlakozni naptári év első, abból kiválni naptári év utolsó
napjával lehet, ha törvény vagy a társulási megállapodás másként nem rendelkezik. A társuláshoz
való csatlakozásról és a kiválásról, ha törvény eltérően nem rendelkezik, legalább hat hónappal
korábban, minősített többséggel kell dönteni. Erről a társulási tanácsot értesíteni kell.„
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy ez előterjesztést tárgyalja meg és
az illetékes bizottságok véleményének figyelembevételével a határozati javaslatot támogatni
szíveskedjék!

Határozati javaslat:
A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági
bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleményének figyelembevételével
– megtárgyalta a „döntés a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásból való kilépésről, valamint a
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásról” című előterjesztést.
1. A Képviselő-testület a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásból 2021. december 31.
napjával történő kilépésről határoz, és kezdeményezi a Társulásnál a vagyonnal történő
elszámolást a Társulási Megállapodás VI. 5./ pontja alapján.
2. A Képviselő-testület a kilépéssel kapcsolatos döntés Társulási Tanácshoz történő
bejelentésére és a vagyonnal történő elszámolás kezdeményezésére felhatalmazza a
polgármestert.
Határidő:
Felelős:

2021. június 30.
Polics József polgármester

3. A Képviselő-testület az eszközrendszert tulajdonló Dél-Balaton és Sió-völgye Regionális
Szilárd Hulladékgazdálkodási Rendszer Projekt Konzorciumban fennálló komlói
önkormányzati tagságot 2021. december 31. napjával megszünteti, és kezdeményezi
Siófok Város Önkormányzatánál (mint a Konzorcium gesztoránál) az osztatlan közös
tulajdonú vagyonból az Önkormányzatot megillető vagyon kiadását és a vagyonnal történő
elszámolást.
4. A Képviselő-testület a konzorciumi tagság megszüntetéséről szóló döntés gesztor
önkormányzatnak történő bejelentésére és az osztatlan közös tulajdonú vagyon
felosztásának kezdeményezésére felhatalmazza a polgármestert.
Határidő:
Felelős:

2021. június 30.
Polics József polgármester

5. A Képviselő-testület a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
8./2019. (05.09.) sz. nyílt határozatában elfogadott csatlakozási feltételek, valamint a
Társulási Megállapodás és módosításának ismeretében, az azokban foglaltak
jóváhagyásával és tudomásul vételével az Önkormányzat a Mecsek-Dráva Önkormányzati
Társuláshoz 2022. január 1.-i hatállyal történő csatlakozásáról dönt.
6. A Képviselő-testület a csatlakozást elhatározó döntés Társulási Tanácshoz történő
bejelentésére, és a csatlakozási nyilatkozat aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Határidő:
Felelős:

2021. június 30.
Polics József polgármester

Komló, 2021. június 14.

Polics József
polgármester

1. sz. melléklet

KIVONAT
a képviselő-testület 2019. augusztus 29-i ülésének
jegyzőkönyvéből
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
117/2019. (VIII.29.) sz. határozata
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozásról
szándéknyilatkozat
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a Gazdasági és Településfejlesztési
Bizottság és Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleménye alapján – megtárgyalta a „MecsekDráva Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozásról szándéknyilatkozat” című előterjesztést.
1. A képviselő-testület a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozással
kapcsolatos szándéknyilatkozatot az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja azzal,
hogy az önkormányzat lehetőleg a csatlakozásig, de legkésőbb a vagyonfelosztást követően
haladéktalanul kezdeményezi a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásból való kilépését.
2. A képviselő-testület a tagdíjfizetési kötelezettséget jóváhagyja, és tudomásul veszi, hogy
jelenleg a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíja 174,- Ft/állandó lakos.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási szándéknyilatkozat
aláírására, valamint a csatlakozási tárgyalások lefolytatására utólagos beszámolási
kötelezettség mellett, és tudomásul veszi, hogy a csatlakozás legkorábbi időpontja 2020.
március 1. napja.
Határidő:
Felelős:

2020. március 1.
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző
Polics József polgármester

K.m.f.

dr. Vaskó Ernő s.k.
címzetes főjegyző
A kiadmány hiteléül:

Polics József s.k.
polgármester

1. sz. melléklet
Csatlakozási szándéknyilatkozat

Komló Város Önkormányzata (7300 Komló, Városháza tér 3.; adószám: 15724100-2-02) képv:
Polics József Polgármester a jelen szándéknyilatkozat aláírásával tanúsítja, hogy a Mecsek-Dráva
Önkormányzati Társuláshoz csatlakozni szándékozik.
Komló Város Önkormányzata a térségi közszolgáltatási feladatokat ellátó, a Mecsek-Dráva
Társulás beruházásban megvalósult kökényi Regionális Hulladékkezelő Központot üzemeltető
Dél-Kom Nonprofit Kft.-ben szerzett tulajdonrészt, és így biztosította a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás megoldását a település közigazgatási területén.
A hosszútávra szóló közszolgáltatási szerződés mellett indokolt, hogy az Önkormányzat a
térségben megvalósult hulladékgazdálkodási létesítmények további fejlesztése, a teljekörű
együttműködés megvalósítása érdekében a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társuláshoz
csatlakozzon.
Ezen csatlakozási szándékáról tájékoztatta a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulást, amelynek
Tanácsa támogatta a szándékot és Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 8/2019.(05.09.) számú
nyílt határozatával a tárgyalások továbbfolytatásáról döntött, és meghatározta a csatlakozás
feltételeit.
Annak érdekében, hogy Komló Város Önkormányzata is részt vegyen a Mecsek-Dráva
Önkormányzati Társulás tagjaként a KEHOP.-3.2.1-15-2017-00029 azonosítószámú projekt
megvalósulásában, a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Tanácsa 8/2019.(05.09.) számú nyílt
határozatában meghatározott csatlakozási feltételek ismeretében kijelentjük, hogy csatlakozási
szándékunk továbbra is fennáll.

Komló, 2019………………….

Komló Város Önkormányzata
képv: Polics József Polgármester

2. sz. melléklet

Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program, az eszközrendszer és a fejlesztési
tervek bemutatása

Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program
A Mecsek-Dráva Programot 2002. szeptemberében fogadta el a kormány. 2003-ban az érintettek
megkötötték a Mecsek-Dráva Önkormányzati Együttműködési Megállapodást. 2006-ban Somogy, Tolna
és Baranya megyéket érintve 313 tagtelepüléssel létrejött a Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék
Kezelő Rendszer létrehozását célzó Önkormányzati Társulás (továbbiakban Társulás). A Tárulás a DélDunántúli régió három megyéjének településeinek többségét magába foglalja, több mint 426.000 fő
lakossággal.
A program célja az ország legfejlettebb hulladékkezelési rendszerének kialakítása volt, amelyben a
keletkezett hulladék 70%-a – feldolgozást követően – újrahasznosításra kerül. További cél a szelektív
gyűjtés elterjesztése a régióban, ahol egyébként évente kb. 200 ezer tonnányi hulladék keletkezik. Az új
és korszerű hulladékgazdálkodási rendszernek köszönhetően az egész Dél-dunántúli régió környezeti
állapotában is pozitív változások történtek.
A Somogy, Tolna és Baranya megyét – érintő beruházások közel 20 milliárd forintos bekerülési költségének
70%-át az Európai Unió állta. Az Európai Bizottság 68 millió eurót hagyott jóvá a projektre. A projekt
megvalósulása alatt lehetőség volt önerő finanszírozási pályázatok beadására, amelyekkel a Társulás teljes
egészében biztosítani tudta az önerőt, így a projekt ténylegesen 100% támogatással létesült.
A projekt fő szakmai céljai:
•

a hulladékok előírt arányú anyagában való hasznosítása,

•

a vegyesen gyűjtött hulladékokból előkezelés után az energetikailag hasznosítható frakció
leválasztása,

•

a bomló szerves hulladékok stabilizálása irányított eljárással,

•

a lerakásra kerülő hulladék minimalizálása,

•

valamint a hulladék-megelőzés elősegítése a házi komposztálás feltételeinek megteremtésével és
a lakossági szemléletformálás eszközeivel.

A hulladékgazdálkodási projekt főbb létesítményei, eszközei:
•

Szerves hulladék lerakótól történő eltérítése: 2 db mechanikai-biológiai kezelő, 1 db komposztáló

•

Lerakással történő ártalmatlanítás: 1 db hulladéklerakó, 4 db átrakó állomás

•

Szelektív gyűjtés: 2 db hulladék válogatómű, 22 db hulladékudvar, 820 db szelektív gyűjtőpont
szelektív hulladékgyűjtő gépjárművek és edényzetek

•

Hulladék keletkezésének megelőzése: fokozott környezettudatos PR tevékenység, 10 ezer házi
komposztáló beszerzése

Kökényi Regionális Hulladékkezelő központ
A hazai és az európai előírásoknak mindenben megfelelő Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központ
(RHK) Magyarország egyik legkorszerűbb, komplex hulladékkezelési objektuma. A létesítményt a MecsekDráva Hulladékgazdálkodási Program Regionális Hulladékkezelő Központ fejlesztési projektje keretében
adták át még 2014-ben. 2018. január 1-től a központ üzemeltetését a Dél-Kom Nonprofit Kft. végzi.
A központban megépült létesítmények: mechanikai-biológiai kezelő (MBH) a hozzá tartozó bálatárolóval,
kétkabinos válogatócsarnok bálatárolóval, komposzttelep, megfelelő műszaki védelemmel ellátott
hulladéklerakó medence (II/B. ütem), irodaház és kiszolgáló létesítmények.

1. ábra: Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központ

Az RHK-ba beérkező hulladékot két 18 méter hosszú, 60 tonnás, hitelesített hídmérleggel mérik. Minden
be- és kiszállítást számítógépes adatrögzítéssel és video megfigyelő-rendszerrel dokumentálnak. A be- és
kihajtást forgalomirányító lámpa szabályozza, a mérlegkezelő a rendszám alapján ellenőrzi a jármű
belépési jogosultságát, valamint szemrevételezéssel a hulladékot.

Mechanikai-biológiai hulladékkezelő
A mechanikai-biológiai kezelő csarnok (MBH) az éghető és biológiailag lebontható komponenseket
egyaránt tartalmazó, nem veszélyes, vegyesen gyűjtött települési szilárd hulladékok és egyéb nem
veszélyes hulladékok fogadására alkalmas. A beérkező hulladék mechanikai úton több frakcióra bontható,

és az így előkészített anyag fajtánként eltérő módon hasznosítható, illetve minimalizálható a lerakásra
kerülő maradék mennyisége.

2. ábra: Kökényi MBH légosztályozó és utóaprító
Az előkezelés során előállított tüzelőanyag (RDF/SRF) cementgyári hasznosításra alkalmas. Minősége
megfelel az MSZ EN 15359:2012 szabvány előírásainak, amelyet az ÉMI-TÜV SÜD Kft. által kiállított
tanúsítványunk is igazol.
Az éghető, energetikailag hasznosítható összetevőket tartalmazó hulladékot, mint nagy fűtőértékű
másod-tüzelőanyagot a Duna-Dráva Cement Kft. beremendi, a Lafarge Cement Magyarország Kft.
királyegyházi cementgyárába, továbbá a Belvárd Power Kft.-hez került kiszállításra hasznosítás céljából
A mechanikai kezelés során leválasztott magas szervesanyag tartalmú hulladékot, a bomló szerves
hulladéklerakótól való eltérítési arányának teljesítése érdekében biológiai kezeléssel stabilizálják.
Az előstabilizálás a biológiai kezelés első fázisa, ahol az intenzív szervesanyag bomlás jelentős
bűzképződéssel jár, ezért ezt a szakaszt zárt csarnokban hajtják végre. A csarnokban a forgatáskor
keletkező bűzös, párás levegőt el kell szívni és biofilteren keresztül kell a szabadba kiengedni.
A második szakaszban a stabilizáló téren az anyaghalmazt táblás komposztálási eljárással stabilizálják. A
komposztálási folyamat során itt is forgatásra van szükség, amelyet egy önjáró komposztforgató gép lát
el. A stabilát érési ideje 30 napra tehető, azaz a stabilizált anyagot 10-szer forgatják át.

3. ábra: Biológiai stabilizálás i. és II. fázisa

A mechanikai-biológiai kezelés technológiája során az előkezelt hulladékokból kiválasztásra kerülnek
továbbá a fémek hasznosítás céljából, valamint hulladéklerakóba kerül ártalmatlanításra a nehéz frakció,
egyes lomtalanítási hulladékok, valamint a biológiailag már stabilizált hulladék, a stabilát.

Válogatómű
A válogatóműben a házhoz menő szelektív gyűjtésből, a lakossági hulladékudvarokból és a kihelyezett
szelektív gyűjtőkonténerekből származó hulladékok tárolása, kezelése, válogatása, bálázása történik. A
folyamat eredménye, hogy a hulladék hasznosításra előkészített haszonanyaggá válik.

4. ábra: Kökényi válogatómű

Hulladéklerakó
A Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központ területén található nem veszélyes hulladéklerakók közül az
I. számú rekultivált, és a II/B. számú működő lerakókat, amint erről korábban már esett szó, 2018. január
1-től a Dél-Kom Nonprofit Kft. üzemelteti. A jelenleg is működő 22.300 m2 alapterületű hulladéklerakó,
egy É-D-i hosszanti és egy K-Ny-i keresztirányú osztótöltéssel, négy depótérre osztva lett kialakítva.
A hulladéklerakókhoz tizenötezer köbméter maximális kapacitású csurgalékvíz tározó medence épült. A
víz tisztítására kezelő rendszer létesült, amely lehetővé teszi, hogy a szennyezett vizet szükség esetén
szennyvíz-tisztító telepen ártalmatlanítsák.
A hulladéklerakó műszaki szigetelőrendszere az EU előírásoknál is szigorúbb rétegrenddel készült. A teljes
kapacitás 1.169.000 m3.

4. ábra: Műszaki védelemmel ellátott hulladéklerakó medence, II/B ütem, Kökény
Lerakásra a stabilát, a mechanikai kezelésnél leválasztott nehéz frakció és egyéb speciális hulladékok (pl.:
lomtalanításból származó hulladékok, úttisztítási hulladékok, nem hasznosítható építési-bontási
hulladékok, szennyezett zöldhulladékok, az MBH-ba be nem vihető hulladékok), valamint az MBH
üzemzavara esetén a nem veszélyes, vegyes települési hulladékok kerülnek.

Komposzttelep
A szelektív gyűjtési rendszer bevezetésének eredményeként jelentősen megnőtt, és évről-évre növekszik
a beszállított zöldhulladék mennyisége. A zöldhulladékot előaprítást követően prizmákba rendezzük, és
nyílttéri, forgatásos eljárással komposztáljuk. A végterméket – forgalomba hozatali engedély alapján,
Pécsi Zöldkomposzt néven, zsákos és ömlesztett formában – mezőgazdasági vállalkozók, önkormányzatok
és a lakosság felé értékesítettük. A telep teljes kapacitáskihasználással működik.

5. ábra: Komposzt prizmák forgatása, Kökény

Barcsi Regionális Hulladékkezelő központ
A központ bálatárolóval egybeépült kabinos válogatócsarnokból, lakossági hulladékudvarból, fedett
gépszínből és központi irodaépületből áll. A szolgáltatás biztonságos ellátását kilenc autóból álló flotta
segíti. Öt huszonkét köbméteres, korszerű, zárt felépítményű, tömörítős autó, és négy egyéb gépjármű,
illetve rakodógép.
A kommunális hulladékot a kökényi RHK-ba átrakóállomáson keresztül szállítjuk. A Walking floor típusú
átrakón egyszerre két jármű üríthető (a teljes éves kapacitás 12.000 tonna).

6. ábra: Átrakóállomás Barcs
A barcsi, szigetvári és sellyei térség szelektív hulladékát a barcsi válogatóműbe szállítjuk, a kerti és vegyes
hulladék pedig a kökényi kezelő központba kerül.
A szelektíven gyűjtött hulladékot a válogatóműbe szállítják. A barcsi berendezés egysoros, hagyományos,
kézi válogatómű.

7. ábra: Válogatómű Barcs

Átrakóállomások
A projekt területén logisztikai szempontok szerint gyűjtőkörzetek kerülnek kialakításra. Az egyes
gyűjtőkörzetek hulladékait vagy közvetlen beszállítással, vagy átrakóállomáson keresztül juttatják el a
hulladékkezelő központokba. A négy átrakóállomás kapacitása 53 ezer tonna/év.
Az átrakóállomások kapacitása:
•

Kaposszekcső:

•

Pécs:

•

Szentlőrinc:

15 ezer tonna

•

Barcs:

12 ezer tonna

14 ezer tonna
12 ezer tonna

Hulladékudvarok
A szelektív gyűjtést segíti a hulladékudvar hálózat (22 db hulladékudvar), illetve átrakóállomások
kialakítása (4 db átrakóállomás) is. Minden 13-15 település számára van egy elérhető távolságban lévő
hulladékudvar.
A hulladékudvarokban a lakosságnál keletkező szelektíven gyűjthető hulladékok (papír, fém, műanyag,
zöldhulladék stb.), a nagyméretű hulladékok (bútor, lom) háztartási készülékek és veszélyes hulladékok
helyezhetők el a lakosság számára díjmentesen. Az itt keletkezett hulladékok a válogatóműbe kerülnek.
A projekten belül 10 ezer db házi komposztáló edény beszerzésére került sor, melyek igény szerint
kerültek kiosztásra a Társulás Önkormányzatainak lakosai között.

Marcali Hulladékkezelő központ
A projektben Marcaliban mechanikai-biológiai kezelőmű létesült, amelynek üzemeltetését a helyi
közszolgáltató a DBR Nonprofit Kft végzi.

Rekultiváció
A Program másik különálló eleme a tagtelepüléseken a korábbi hulladéklerakási gyakorlat
megváltoztatása volt, a régi lerakók teljes rekultiválásával, illetve az illegális hulladéklerakók
kialakulásának megakadályozásával, meglévő illegális lerakók felszámolásával. Ennek keretében 88
elavult, a környezetet erősen szennyező, bezárt hulladéklerakó sorsa rendeződött a Program
megvalósulása során, 100% támogatással, mintegy 5 milliárd forint költséggel.

Mecsek-Dráva Társulás eszközrendszerének üzemeltetése
Dél-Kom Nonprofit Kft üzemelteti a Mecsek-Dráva Társulás és Tagönkormányzatainak tulajdonában lévő
alábbi telephelyeket, előkezelő és ártalmatlanító létesítményeket és gépeket.
•

•

•
•
•
•
•

Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központ
o Válogatómű
o Mechanikai-biológiai kezelő mű
o Komposzttelep
o Hulladéklerakó
o Kisegítő, szociális és irodaépületek
Barcsi Regionális hulladékkezelő Központ
o Válogatómű
o Átrakóállomás
o Hulladékudvar
Kisegítő, szociális és irodaépületek
Kaposszekcsői Átrakóállomás és hulladékudvar
Szentlőrinci átrakóállomás és hulladékudvar
Hulladékudvarok (14 db)
Tömörítős, konténeres és mozgópadlós gépjárművek, pótkocsik

Az eszközök használatára a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás és a Dél-Kom között eszközhasználati
szerződés jött létre. amelynek értelmében a Dél-Kom használati (bérleti) díjat fizet. A Mecsek-Dráva
Társulás és Tagönkormányzatainak tulajdonában lévő vagyontárgyak bérleti díját az Áht-ban előírtak
figyelembevételével, az amortizációval megegyező mértékű bérleti díjat határozott meg.
A Társulás a befizetett bérleti díjak terhére 2018-tól automatikus pótlási, fejlesztési keretösszeget
határozott meg, amely a megfizetett bérleti díj 70 %-a. Amennyiben olyan pótlásokat kell végrehajtani,
amelyek ezt a mértéket meghaladják a Társulás egyedi döntést hozz annak finanszírozására Az így
létrejövő vagyon a Társulás tulajdonába kerül.

Kökényi válogatómű folyamatban lévő fejlesztése
A fejlesztés célja a lakosságtól szelektíven begyűjtött, anyagában hasznosítható hulladékok válogatási
hatékonyságának fejlesztése és ezáltal a válogatás költségeinek csökkentése a fenntartható működtetés
biztosításához.
A Válogatóműben tervezett fejlesztések a lakossági szelektívgyűjtésből származó hulladékok gépi
előválogatásával, a beérkező vegyes szelektív hulladékot, annak 5-6 fő hulladékáramra való bontását
biztosítják.
A projekt azonosítószáma: KEHOP-3.2.1.-15-2017-00029
A projekt összköltsége: 1.269.778.928 Ft (egymilliárd-kétszázhatvankilencmillió-hétszázhetvennyolcezerkilencszázhuszonnyolc forint).
Támogatás kedvezményezettje: Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását
Célzó Önkormányzati Társulás
Támogatási szerződés aláírása: 2018.január 23.
Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. és a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
konzorciumot hozott létre annak érdekében, hogy a projekt támogatási kérelmében szereplő célokat
közösen megvalósítsák. A konzorcium vezetője a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. A
projekt megvalósítás folyamatában a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulásnak - a Dél-Kom Nonprofit Kft
bevonásával - véleményezési és elfogadási joga van.
A projekt keretében a kökényi hulladékkezelő központban működő szelektív hulladék válogatómű
fejlesztése fog megtörténni. Az új válogató technológiasor a meglévő válogató csarnok épületben lesz
elhelyezve. A haszonanyagot optikai (közel infravörös – NIR) válogatók, a 2D és 3D anyagok
szétválasztására alkalmas ballisztikus szeparátor, illetve fémleválogatók osztályozzák. A maradék, illetve
az előkezelt frakciók, továbbá a leválasztott fém hulladék a kihordó szalagokon keresztül tároló bokszokba,
vagy konténerekbe kerülnek. A leválasztott maradék hulladék hasznosításra vagy ártalmatlanításra kerül.
Az anyagában nem hasznosítható, de előkezelt maradék hulladék ömlesztett formában a mechanikaibiológiai kezelőműbe kerül további feldolgozás céljából.
A fejlesztés megvalósítása folyamatban van. A nyertes Ajánlattevő részére a tervezési és előkészítési
munkák lefolytatására a munkaterület 2021. május 31.-én átadásra került. Az átalakítás befejezésének
várható időpontja 2022. I. negyedév.

Fejlesztési tervek

Biológiailag lebomló hulladékok kezelésére meglévő komposzttelep (Mohács) bővítése és fejlesztése,
valamint két új komposzttelep (Szigetvár, Sásd térsége) létesítése
Az égetési tilalom bevezetésével egyre nagyobb gondot jelent a közszolgáltatás körében keletkező
zöldhulladékok kezelése. A települések sorban jelzik a rendszeres házhoz menő gyűjtés bevezetésére
vonatkozó igényüket. A területen csak a Kökényi hulladékkezelő központban van komposzttelep, míg
Mohácson a kis kapacitás mellett, gépészeti technológia hiányában csak előkezelés végezhető. A vidéki
területeken a zöldhulladék szelektív gyűjtését és hasznosítását (komposztálását) infrastruktúra hiányában
nem tudjuk megoldani. A biológiailag lebomló hulladék házhoz menő gyűjtésének bevezetése mellett
szükséges a Mohácsi telep bővítése és új, régiós komposzttelepek létesítése is Szigetvár és Sásd
térségében. A komposzttelepekhez szükséges terület nagysága mintegy 2 ha, amely magába foglalja az
üzemi területeket is. Az alapanyag tárolásra, aprításra, a komposzt érlelésére és utókezelésére és
tárolására 10.000 m2-es kezelő tér kerülne kialakításra, valamint beszerzésre kerülnek a technológiai
berendezések is.
Átrakóállomás (Bonyhád) létesítése,
A területi integrációt követően a gyűjtési logisztika átalakult. A Bonyhád és térsége gyűjtőkörzetben
évente közel 13.500 t hulladék keletkezik és az átlagos szállítási távolság is meghaladja az 50 km-t.
Bonyhádon a gyűjtési és a távolsági szállítás hatékonyság emelésére egy új, walking floor (WF) rendszerű,
3 állású átrakóállomást szeretnénk megvalósítani, amely egyben alkalmas a szelektíven gyűjtött
hulladékok átrakására is
Egyéb hosszú távú fejlesztési tervek
Elkülönített gyűjtési rendszer fejlesztése
• Csomagolóeszköz és egyéb anyagában hasznosítható hulladékok házhoz menő
gyűjtésének fejlesztése (járművek, edényzet);
• Biológiailag lebomló hulladékok komposztálható zöldhulladék házhoz menő gyűjtésének
fejlesztése (edényzet)
• Elkülönítetten gyűjtött lomhulladék gyűjtésének fejlesztése (speciális felépítményű
járművek);
• Vegyes maradék hulladékgyűjtés eszközrendszerének részbeni (12 évnél idősebb
gyűjtőautók) cseréje;
Hulladékok előkezelése, kezelése
• Barcsi hulladékválogató mű hatékonyságának növelésére optikai előválogató rendszer
fejlesztése;
• Elkülönítetten gyűjtött lomhulladék előkezelésének kialakítása (technológia, kezelőtér);
Hulladékok ártalmatlanítása
• Kökényi hulladéklerakó bővítése, új lerakó medence építése

MECSEK-DRÁVA REGIONÁLIS SZILÁRDHULLADÉK KEZELŐ RENDSZER
LÉTREHOZÁSÁT CÉLZÓ ÖNORMÁNYZATI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA

1,) A PREALAMBULUM rendelkezései a következőkre módosulnak:
PREAMBULUM
Ezen társulási megállapodás megkötésénél e megállapodás 1. számú mellékletében
felsorolt önkormányzatok, mint társulási alapító tagok és a projekt bővítése során belépett 1/A. számú mellékletében felsorolt önkormányzatok, mint társuláshoz csatlakozott tagok (továbbiakban együttesen: Tagok), elsősorban az Európai Unió szervei
által elfogadott vonatkozó közösségi jogszabályokat, a KEOP projekt megvalósításával összefüggő hazai jogszabályokat, a pályázati felhívást és útmutatót, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13.§ (1)
bekezdés 19. pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.),
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.), a nemzeti vagyonról szóló
2011.évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.), a hulladékról szóló 2012. CLXXXV.
törvény (továbbiakban: Ht). A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
rendelkezéseit vették figyelembe.
A társulás a működése időtartama alatt módosított jogszabályokat, a korábban hatályos jogszabályok hatályon kívül helyezése kapcsán a helyükbe lépő kihirdetett és hatályba lépett jogszabályokat, azok hatályosságának megfelelően alkalmazza működése során.
A Tagok jelen Társulási Megállapodás aláírásával kiemelten a Mecsek-Dráva
Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer kiépítése és üzemeltetése, az integrált
hulladékhasznosítási és kezelési feladatok ellátása érdekében együttesen
vállalkoznak komplex, korszerű regionális települési szilárdhulladék kezelési rendszer
megvalósítására,fenntartására, lehetőség szerinti bővítésére és üzemeltetésére ennek
érdekében a tagok az Európai Unió Kohéziós Alapjából valamint a
hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztésére igényelhető támogatással kívánnak
komplex hulladékgazdálkodási rendszert létrehozni, fenntartani és üzemeltetni,
valamint az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi előfeltételeket biztosítani.
2. Az ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. fejezet 3. pontja az alábbiakra módosul:
3. A Társulás tagjai (név, székhely, képviseletre jogosult, lélekszám, a társulási
tagot megillető szavazatszám): e Megállapodás 1. és 1/A. számú mellékletében
felsorolt települési önkormányzat az ott részletezett adatokkal. Az 1. és 1/A.
számú melléklet e megállapodás elválaszthatatlan részét képezi. Az 1/A számú
melléklet a csatlakozás folyamatában a Társulási megállapodás külön módosítása
nélkül a csatlakozás kezdő napjával kiegészül. A melléklet kiegészítéséről a
Társulási Tanács gondoskodik.

3. A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA II. fejezet 2. pontja helyébe a következő szöveg lép:
2. A Társulás gazdálkodási, pénzügyi-gazdasági feladatait Pécs Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala látja el feladat-ellátási szerződés alapján.
4. A TULAJDONJOG VII. fejezet 3. pontja a következőre módosul:
3. E Megállapodás alapján a projekt keretében létrejövő hulladékgazdálkodási eszközrendszert a Társulás az Nvtv. előírásainak megfelelően a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátásához köteles biztosítani, e körben a társult önkormányzattal
közszolgáltatási szerződéssel rendelkező közszolgáltatónak üzemeltetésre átadni.
Az üzemeltetésre átadott eszközrendszer használatának feltételeiről, a pótláshoz
szükséges díj megfizetéséről a Társulás a közszolgáltatóval megállapodást köt.
5. A TULAJDONJOG VII. fejezet 4. pontja a következőre módosul:
4. A társuló önkormányzatok rögzítik, hogy a vagyonelemek elidegenítése során az
Nvtv. rendelkezései alapján járnak el.
6.

A TÁRSULÁS SZERVEZETE VIII. fejezet A Társulási Tanács 1. pontja a következőre
módosul:
1. A Társulás döntéshozó a szerve a 13-16 tagú Társulási Tanács (a továbbiakban:
Tanács). A Társulási Tanács 13 tagja az Alapító önkormányzatokat, 3 tagja a
Csatlakozott önkormányzatokat képviseli. A Tanács tagjait e Megállapodás 2.
számú mellékletében meghatározott elvek szerint, a Tag önkormányzat képviselőtestülete választja meg. A megválasztott tagok az őket megválasztó
önkormányzatokat lakosság-szám arányos szavazati joggal képviselik.
A Társulási Tanács egyik tagja Pécs Megyei Jogú Város Polgármestere,
akadályoztatása esetén az erre a feladatra kijelölt alpolgármester. Ez azonban nem
érinti az elnöki akadályoztatás esetére vonatkozó rendelkezéseket.

7.

A TÁRSULÁS SZERVEZETE VIII fejezet B. A társulási tanács elnöke 2. pontja a
következő e) és f) ponttal egészül ki
[2. Az Elnök feladatkörébe tartozik:]
e) a Tanács hatáskörét nem sértve, beszámolási kötelezettség mellett irányítja a
Társulás gazdálkodását, meghatározza a társulás üzleti és fejlesztési
koncepcióját, a projektek pénzügyi, szakmai megvalósítását, pénzügyi
elszámolását, valamint az üzemeltetéssel összefüggő jogi, pénzügyi folyamatok
meghatározását és működtetését,
f) a határozatképtelenség miatt elmaradt Tanácsülés és az újra összehívott ülés közötti
időben az adott napirendekről szükséges döntések meghozatala a Mötv. alapján a
polgármestert megillető szabályok figyelembevételével.
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8. CSATLAKOZÁS A TÁRSULÁSHOZ IX. fejezet a következőre változik:
IX. CSATLAKOZÁS A TÁRSULÁSHOZ
A Társuláshoz csatlakozni az alábbi feltételek szerint lehetséges:
a) a Társuláshoz csatlakozni kívánó önkormányzat (továbbiakban: új tag), amennyiben
közigazgatási területe a pályázatban megvalósult eszközrendszer területfejlesztési
egységébe esik (Somogy , Baranya vagy Tolna megye) vagy ahhoz közvetlenül
csatlakozik, hulladékgazdálkodási közszolgáltatását a projektben megvalósult
eszközrendszer igénybevételével látja el, a következő feltételek mellett
csatlakozhat:
aa) tudomásul veszi hogy a belépése előtt keletkezett társulási vagyonból és annak
hozadékából részesedése nem származhat, ezzel kapcsolatos igényt sem a
társulási tagsága idejére, sem a társult tagsága bármely okból történő
megszűnése (kilépés, kizárás, társulás megszűnése) nem támaszthat,
ab) a tagsági jogviszonya keletkezését követően a társulás által megvalósított
beruházás lakosság-arányosan rá eső részével arányosan szerez tulajdoni
hányadot. Vagyoni hozzájárulása számításánál a belépést követően keletkezett
vagyon és annak hozadéka vehető figyelembe,
ac) vállalja a működési költség (tagdíj) rá eső részének megfizetését,
ad) a Társulási Megállapodásban foglaltakat feltétel nélkül elfogadja,
ae) A Társulás tagjainak mindegyike minősített többségű döntéssel jóváhagyja a
csatlakozást.
b) A csatlakozási szándék elfogadására a jelen okiratban foglalt felhatalmazás alapján
a Társulási Tanács minősített többséggel jogosult. A csatlakozás feltételeit a Tanács
az elfogadó nyilatkozatban határozza meg, mely feltételek az új tagra kötelezők.
9.

A TÁRSULÁSI TAGSÁG MEGSZŰNÉSE XI. fejezet 2. pontja a következőre módosul:
2. 2013. január 1. napját követően a Társuláshoz csatlakozni évente két alkalommal, a
naptári év első és a naptári félév első napján, abból kiválni a naptári év utolsó
napjával lehet.

10. A TÁRSULÁSI TAGSÁG MEGSZŰNÉSE XI. fejezet 3. pontja a következőre módosul:
3. A Társuláshoz való csatlakozásról a csatlakozni kívánó tag
a csatlakozás
időpontját megelőzően legalább 3 hónappal, minősített többséggel hozott
határozattal, a kiválásról a kiválni kívánó tag a kiválás időpontját megelőzően
legalább hat hónappal minősített többséggel hozott határozattal köteles dönteni. A
döntésről a Társulási Tanácsot haladéktalanul értesíteni kell.
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11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK XV. fejezet 7. pontja a következőre módosul:
7. A Tagok a vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetéssel kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetére – tekintettel arra, hogy a
társulás több megye területére (Baranya, Tolna, Somogy) is kiterjed – hatáskörtől
függően a Pécsi Járásbíróság vagy a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. Az egymás közötti egyeztetésekbe a Tagok kötelesek
bevonni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet és a Közreműködő Szervezetet.
Egyeztetéseik során a Tagok jogosultak mediátor (közvetítő) szolgáltatását igénybe
venni.
Jelen Társulási megállapodás-módosítás hatályba lépéséhez a Társult és a Csatlakozott
Tag önkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének minősített többséggel hozott
jóváhagyása szükséges.

Kelt:

Társult önkormányzat:
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