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2014. február 26-án tartandó ülésére 

 
a KEOP-1.1.1/C/13-0015 azonosító számú „A Szolnoki Térségi Hulladékgazdálkodási 

Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című projekt, pályázat indításához szükséges 
intézkedésekre 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV tv. (továbbiakban: Ht.) 92. § (1) bekezdése alapján a 
2020. december 31-ig a háztartási, valamint a háztartásihoz hasonló hulladék részét 
képező papír-, fém-, műanyag- és üveghulladék újrahasználatra előkészítésének és 
újrafeldolgozásának együttes mértékét a képződött mennyiséghez viszonyítva 
tömegében országos szinten legalább 50%-ra kell növelni. 

 
A fentiek alapján, valamint a Ht. 39. § (5) bekezdése szerint az Önkormányzati rendelet az 
ingatlanhasználót kötelezheti a települési hulladék meghatározott anyagfajta - így különösen a 
papír, fém, műanyag, építési-bontási, illetve üveg - vagy hulladéktípusok szerinti elkülönített 
gyűjtésére. 
 
A Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási rendszeren belül a szelektív hulladékgyűjtés 
hulladékudvarok létesítésével és gyűjtőszigetek telepítésével került megoldásra az ISPA 
projekt keretén belül. Azonban az elmúlt évek tapasztalatai és a Ht. előírásai alapján az 
anyagában hasznosítható hulladékáramok hatékonyabb begyűjtése érdekében szükséges a 
szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése eszközbeszerzésekkel. 
 
Jelenleg a Kétpói Hulladéklerakóra beszállított hulladékok teljes egészében a depóniára 
kerülnek, ezáltal jelentős hulladéklerakási járulékot – 6000 Ft/t - köteles fizetni a lerakót 
üzemeltető szolgáltató. A hulladéklerakási járulék csökkentése érdekében a lehető legtöbb 
hulladék lerakástól történő eltérítése és hasznosítható másodlagos anyagok 
leválasztására mobil előkezelő sor beszerzése indokolt. A vegyesen gyűjtött hulladék 
továbbra is a Kétpói Hulladéklerakóra kerülne beszállításra, azonban a depóniában történő 
elhelyezés előtt megtörténne a hulladék mechanikai-biológiai előkezelése, melynek során 
csökken a véglegesen lerakott hulladék mennyisége, így a fizetendő hulladéklerakási járulék 
összege is. Amennyiben csökken a fizetendő hulladéklerakási járulék összege, úgy a lakosság 
által megfizetett hulladékkezelési közszolgáltatási díj is közvetve csökkenhet. 
 
A Környezet és Energia Operatív Program keretében KEOP-1.1.1/C/13 kódszámú, 
„Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, 
informatikai korszerűsítése” című pályázati felhívás jelent meg 2013. év júniusában, melyre 
Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának 
Önkormányzati Társulása 2013. július 22-én, a pályázatok benyújtására meghatározott 
határidő első napján „Szolnoki térségi regionális hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 
eszközbeszerzéssel” című pályázatot nyújtott be. 
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A fejlesztések megvalósításával a regionális hulladékgazdálkodási rendszerben érintett közel 
202 ezer lakos hulladékgazdálkodásának modernizálására kerülhetne sor. A projekt 
megvalósításával a hulladékgazdálkodási rendszer a 2012. évi CLXXXV. tv-ből fakadó 
jövőbeli kötelezettségek teljesítésére is képes lenne. 
 
A megvalósítandó fejlesztések: 

• Mobil feldolgozó gépekből kialakított mechanikai előkezelő mű: 1 db 
• Kéttengelyes 16 m3-es tömörítőlapos gyűjtőjármű: 10 db 
• Járatoptimalizálás 1 db teljes regionális rendszerre 
• Vállalatirányítási rendszer fejlesztése 
• Kompaktor (37 tonnás) 1 db 
• Homlokrakodó beszerzése: 1 db 
• Kommunális gyűjtőedények 120 literes 50.000 db 
• Kommunális gyűjtőedények 1,1 m3-es 1.500 db 
• Komposztforgató adapter 1 db 

 
A projekt elszámolható költsége összesen: nettó 1.775.800.000,- Ft. 
 
 
Az NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. értesítése alapján a 
KEOP Irányító Hatóságának vezetője a benyújtott pályázatot 1.687.010.000,- Ft összegű 
támogatásra érdemesnek ítélte. 
Az elfogadott elszámolható összköltség: 1.775.800.000,- Ft. A támogatási intenzitás 95 %-os. 
 
Az elszámolható költségek az ÁFA-t nem tartalmazzák. 
 
Az Irányító Hatóság vezetője a támogatási szerződés megkötéséig, de legkésőbb az első 
kifizetési kérelem benyújtásáig az alábbi dokumentumok benyújtását előfeltételként határozta 
meg: 
 

1. A települési önkormányzatok képviselő-testületeinek arról szóló határozatai, 
hogy az általuk az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott és a 
megvalósíthatósági tanulmányban feltüntetett adatok, információk a 
valóságnak megfelelnek, továbbá a megvalósíthatósági tanulmányban 
bemutatott üzemeltetési koncepciót ismerik. 

2. Az Általános Pályázati Útmutató D1. pontja szerinti, az önerő rendelkezésre 
állását igazoló dokumentumok. 

3. A projekttervezés időszakára vonatkozó partnerség építést igazoló 
dokumentumok. 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
 
 
Szajol, 2014. február 20. 
 
 
 Szöllősi József 
  polgármester 
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Határozati javaslat 
 

……/2014. (II. 26.) önkormányzati képviselő-testületi határozat 
 

a KEOP-1.1.1/C/13-0015 azonosító számú „A Szolnoki Térségi Hulladékgazdálkodási 
Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című projekt, pályázat indításához szükséges 

intézkedésekről 
 
Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXV. törvény 13.§ (1) bekezdése alapján, 
figyelemmel a KEOP-1.1.1/C/13-0015 azonosító számú „A Szolnoki Térségi 
Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című projekt, pályázat 
indításához szükséges intézkedésekről szóló 6/2014.(II. 18.) számú Társulási Tanács 
határozatára, valamint a Társulási Megállapodásban foglaltakra az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a KEOP 

1.1.1./C/13. kódszámú „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek 
eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című pályázati konstrukcióra 
benyújtott, a határozat 1. sz. mellékletét képező Részletes Megvalósíthatósági 
Tanulmányban és abban bemutatott üzemeltetési koncepcióban foglaltakat. Az 
Önkormányzat kijelenti, hogy a megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott 
üzemeltetési koncepció, valamint az üzemeltetési koncepció alátámasztásához általa 
nyújtott és a megvalósíthatósági tanulmányban feltüntetett adatok, információk a 
valóságnak megfelelnek. 

 
2. Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szolnok-Abony-Szajol-

Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati 
Társulása által történő a Támogatási Szerződés megkötéséhez, valamint a Részletes 
Megvalósíthatósági Tanulmány és a projekt megvalósításához. Az Önkormányzat 
kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen határozat 2. sz. mellékletét képező Támogatási 
szerződés tervezetében rögzített kötelezettségeknek, valamint a hatályos jogszabályok 
előírásainak a vonatkozó Társulási Tanács határozatainak figyelembevételével eleget 
tesz. 

 
3. Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

jelen határozat végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére és az egyéb 
szükséges okiratok aláírására. 

 
Értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai Helyben 
 2. Dr. Bartók László jegyző 
 3. Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói 
  rekultivációjának Önkormányzati Társulása Társulási Tanács Elnöke 
 4. ENVECON Kft. ügyvezetője 
 5. Remondis Kétpó Kft. ügyvezető igazgatói 
 6. Irattár 
 
 
Szajol, 2014. február 20. 
 
 
 Szöllősi József 
  polgármester 
 


