ELŐTERJESZTÉS I.
a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KEHOP-3.2.1 pályázati kódszámú
„ Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési
hulladék vonatkozásában” című pályázati projektben való részvételről döntés
Tisztelt Képviselő-testület!
I.
KEHOP-3.2.1 Pályázat jogszabályi alapja
A Kormány a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendeletben döntött az Európai Unió vagy más nemzetközi
szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány
által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020
programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az
ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról, mely rendelet hatálya kiterjed – többek között –
a 2014-2020 programozási időszakban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a
továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott derogációs és nem derogációs hulladékgazdálkodási
beruházások megvalósítását szolgáló projektekre is.
A rendelet 2.§-a értelmében e rendelet alkalmazásában:
1. előkészítés: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3. pont 3.2. alpontja szerinti költség
alapját képező tevékenység vagy dokumentum,
2. hulladékgazdálkodás: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § (1) bekezdés 26.
pontja szerinti tevékenység,
3. kedvezményezett: a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési
Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet] 2. §
(1) bekezdés 11. pontja vagy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 14. pontja szerinti
szervezet,
4. konzorcium: a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 16. pontja vagy a 272/2014. (XI.
5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti együttműködés,
5. konzorciumvezető: konzorcium kedvezményezett esetén a konzorciumi szerződésben ekként
nevesített személy,
6. projektfelügyelő: az egyes projektek megvalósítását támogató szakértő,
7. támogatási szerződés: a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 27. pontja vagy a
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 54. pontja szerinti szerződés,
8. végső kedvezményezett: az a kedvezményezett, amely vagy aki az e rendelet hatálya alá tartozó
fejlesztéseket a számvitelről szóló törvény szerinti könyvviteli nyilvántartásába és rendeltetésszerűen
használatba vette.
A rendelet 3. § (1)-(2) bekezdése értelmében a miniszter köteles gondoskodni az 1. § szerinti
projektek határidőben történő megvalósításáról akként, hogy a miniszter ezzel összefüggő feladatait az
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban:
NFP) bevonásával látja el.

2
II.
KEHOP-3.2.1 Pályázati felhívás
A Kormányrendeletben foglaltak megvalósítására Magyarország Kormányának megbízásából
pályázati felhívás ( a továbbiakban: Pályázati Felhívás) kiadására került sor a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium részéről.
A Pályázati Felhívás címe: Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek
fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában.
A Pályázati Felhívás kódszáma: KEHOP-3.2.1
A Pályázati Felhívás preambuluma a következőket tartalmazza
„Magyarország Kormányának felhívása a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (a tov-ábbiakban: NFP), a települési önkormányzatok; a települési
önkormányzatok jogi személyiségű társulásai és a többségi állami tulajdonú nonprofit gazdasági
társaságok részére a hulladékgazdálkodási feladatok megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a hulladékgazdálkodással és
kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztéseket. A cél elérését a Kormány helyi önkormányzatok valamint
az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013
programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt
beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a
hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014.
(XII.19.) Korm. rendelet rendelkezései szerint az NFP együttműködésével tervezi jelen Felhívásban
foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
 a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti;
 a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a
Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
 projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Csatlakozási Szerződésben vállalt
kötelezettségnek megfelelően a 2008/98/EK Hulladék Keretirányelv előírásai szerinti
elkülönített gyűjtési rendszer kiterjesztése cél eléréséhez;
 a megítélt támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.
Támogatási kérelmet azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek maradéktalanul megfelelnek a
Felhívás jogosultsági és egyéb feltételeinek.
( a KEHOP-3.2.1 azonosító számú Pályázati Felhívás az alábbi linken érhető el:
http://www.palyazat.gov.hu/doc/4520 )
Az I. és II. pontban foglalt jogszabályi háttér mellett tehát a támogatási kérelmet szükségképpen a
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciumvezető
és a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás konzorciumi tag
részvételével létrehozandó konzorcium nyújthatja be. Ennek érdekében szükséges Konzorciumi
együttműködési megállapodás megkötése a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel
a támogatási kérelem benyújtására.
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III.
Előzetes szakmai egyeztetés a Projekt részvételi feltételeiről
A NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(konzorciumvezető) részvételével 2016.11.21-én az NHKV Zrt-nél szakmai egyeztetésre került sor,
melyen részt vett Bedő Tamás polgármester, a Társulás elnöke.
Az előzetes egyeztetést követően az NFP 2016. november 23-án megküldte a Társulásnak a KEHOP3.2.1 Pályázati Felhívás alapján a Támogatási kérelem benyújtásához és a Támogatási Szerződés
megkötéséhez szükséges dokumentumokat.
A támogatás lehetőséget biztosítana az ISPA támogatásból megkezdett, KEOP támogatásból folytatott
Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer továbbfejlesztésére a 2020-as uniós céloknak
megfelelően.
A támogatási kérelem egyrészről a Társulási Tanács döntéseit, másrészről a Társult Önkormányzatok
döntését igényli a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítására kiterjedően.
Ezért javaslatot teszek a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társult Önkormányzataként a Képviselő-testület hatáskörében hozandó döntésre (Határozati javaslat
I.), valamint a Társulási Megállapodás módosítására és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Társulási Megállapodás elfogadására (Határozati javaslat II.).
IV.
Határozati javaslat I.
Jánoshalma Városi Önkormányzat – mint a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás ( a továbbiakban: Társulás) Társult Önkormányzata – Képviselő-testülete
támogatja a Társulásnak a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KEHOP-3.2.1 pályázati kódszámú „ Az
előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék
vonatkozásában” című pályázati projektben való részvételét, a támogatási kérelem benyújtását az NFP
Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel, mint konzorciumvezetővel létrehozott
konzorcium útján. A pályázati felhívás keretében megvalósítani tervezett projekt megnevezése és
egyéb fő adatai: „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Homokhátság területén ,
különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre.”
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról az Önkormányzati Társulást értesítse.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
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ELŐTERJESZTÉS II.
A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának módosítása,
a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás elfogadása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Társulási Megállapodás 3.sz.módosításának kezdeményezéséről 2014.december 11-én döntött a
Társulási Tanács az alábbiak szerint:
45/2014.(XII.11.) TT. HATÁROZAT
1. A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsa a Társulási Megállapodás 3. számú módosítását egységes szerkezetbe foglalva
megtárgyalta és elfogadja azzal, hogy kerüljön megküldésre törvényességi ellenőrzésre a
Csongrád Megyei Kormányhivatal részére.
2. A Társulási Tanács felkéri a Társulási Tanács elnökét, hogy a törvényességi ellenőrzés
lefolytatását követően küldje meg a Társulást alkotó tagönkormányzatok képviselő-testületei
részére elfogadásra, illetve a törvényességi ellenőrzési vélemény alapján a Társulási
Megállapodás szükséges módosításait végezze el és ismételten terjessze a Társulási Tanács
elé.
A Társulási Megállapodás 3.sz.módosítását 2014.december 16-án megküldtük a Csongrád Megyei
Kormányhivatalnak törvényességi észrevételei megküldése érdekében, melyre választ nem kaptunk.
2015.év elején ismételten megküldtük és telefonon történt egyeztetést folytattunk, melynek során azt a
választ kaptuk, hogy a Kormányhivatalnak nem feladata a Társulási Megállapodás (módosítás)
törvényességi ellenőrzése, a Kormányhivatal csak törvényességi felügyeletet gyakorol a társulások
felett.
Erre tekintettel 2015.májusában a Társulásban részes önkormányzatoknak megküldtük a Társulási
Megállapodás 3.sz.módosításával egységes szerkezetbe foglalt szövegét a képviselő-testületek általi
elfogadásra, melyről a képviselő-testületek meghozták döntésüket. Utóbb a Csongrád Megyei
Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Törvényességi
Felügyeleti Osztály 2015.június 2-án kelt, és a Társulásnak 2015.június 12-én megküldött 127/2015.számú
átiratában „segítségnyújtást” adott ki, melyben javaslatot tett a Társulási
Megállapodás néhány pontjának módosítására, elsősorban Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek (Mötv.) való megfeleltetés szempontjából.
A most előterjesztett módosítási javaslatban javaslatot teszek:
a) a Preambulum rendelkezéseinek kiegészítésére, a KEHOP forrásból megvalósuló fejlesztési
célokra vonatkozóan;
b) a Csongrád Megyei Kormányhivatal által javasolt módosításokra,
c) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény ( a
továbbiakban: Mötv.) szerinti módosításokra ,
d) a mellékletek aktualizálására.
A Társulási Megállapodás 4.sz.módosítása az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi.
A Társulási Megállapodás 4.számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege az előterjesztés
2.sz.mellékletét képezi.
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Határozati javaslat II.
Jánoshalma Városi Önkormányzat – mint a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás ( a továbbiakban: Társulás) Társult Önkormányzata – Képviselő-testülete a
Társulási Megállapodás 4.számú módosítását az előterjesztés 1.számú melléklete szerinti tartalommal,
valamint a 4.számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást az előterjesztés
2.sz.melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról az Önkormányzati Társulást értesítse.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester

