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Tisztelt Képviselı-testület! 
Hamarosan megjelenik a KEOP-1.1.1/C/13 számú "Települési szilárdhulladék-gazdálkodási 
rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerősítése" címő pályázat, melyen – 
a kiírás tervezete szerint – települési önkormányzatok, illetve azok társulásai vehetnek részt. 
A beadási határidıt július 22-én tervezik megnyitni, az egy pályázattal elnyerhetı összeg 100 
millió Ft-3 milliárd Ft között lehetséges, a pályázati keret 18,3 milliárd Ft. A támogatási 
intenzitás legfeljebb 95%-os, de az ÁFA nem tartozik az elszámolható költségek közé. 
A pályázat keretében lehetıség van új eszközök beszerzésére különös tekintettel arra, 
hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) hatályba lépésével új 
feladatok, kötelezettségek hárulnak az önkormányzatokra, önkormányzati cégekre. A 
konstrukció egyik célja a piaci viszonyok átrendezıdésébıl, a közszolgáltatási 
rendszerek átalakulásából adódó kiesı szállítási és kezelı kapacitások helyettesítése a 
szolgáltatás fenntarthatóságának érdekében, valamint a lerakási járulék bevezetésével a 
környezetvédelmi szempontokon túlmenıen gazdaságilag is indokolttá válik a hulladék 
lerakás elıtti kezelése, és ezzel a lerakott hulladék mennyiségének csökkentése. 

AAllssóónnéémmeeddii   PPoollggáárr mmeesstteerr ii   HHiivvaattaallaa  
22335511  AAllssóónnéémmeeddii ,,  FFıı  úútt   5588..    

TTeell ::  2299//333377--110011,,  ffaaxx::  2299//333377--225500  
aallssoonneemmeeddii@@uuppccmmaaii ll ..hhuu,,  wwwwww..aallssoonneemmeeddii ..hhuu  

  
   

X 

 

 

X 



A projekten belül az alábbi tevékenységek támogathatók: 
1. Megelızés  

A megelızési tevékenységek az alábbiak lehetnek:  

• „újrahasználati” központok fejlesztése pl. meglévı hulladékudvarok átalakításával; 
• a házi komposztálás fejlesztése házi komposztáló edények beszerzésével és az ahhoz 

kapcsolódó helyi komposztálási program végrehajtásával; 
• szemléletformálás a megelızés érdekében (önállóan nem támogatható tevékenység). 

 
2. Szelektív hulladék győjtési rendszer fejlesztése, korszerősítése 

A szelektív győjtés eszközparkjának, informatikai rendszerének fejlesztése, korszerősítése az 
alábbi tevékenységek révén: 

• győjtıedényzet és győjtıjármő beszerzés; 
• győjtıjárat optimalizációra irányuló informatikai fejlesztés. 

 
3. Szelektíven győjtött hulladék elıkezelése, anyagában történı hasznosítása 

Ide tartozik: 

• lomtalanítási hulladék további kezelését, illetve hasznosítását elısegítı eszközök 
beszerzése. 

 
4. Vegyes hulladék győjtési rendszer fejlesztése, korszerősítése 

A vegyes győjtés eszközparkjának, informatikai rendszerének fejlesztése, korszerősítése az 
alábbi tevékenységek révén: 

• győjtıedényzet és győjtıjármő beszerzés (a hulladékgazdálkodási rendszerek 
korszerősítésének és hatékonyság-növelésének érdekében a győjtıedény és a 
győjtıjármő beszerzés önmagában nem támogatható tevékenység, csak a következı 
két informatikai fejlesztés legalább egyikével történı együttes megvalósítás esetén); 

• győjtıjárat optimalizációra irányuló informatikai fejlesztés (amennyiben már 
rendelkeznek ilyen informatikai rendszerrel, annak alkalmazása a projekt keretében 
beszerzett eszközökre); 

• tömegarányos differenciált díjfizetést lehetıvé tevı győjtési rendszer kialakítása 
egyedi azonosítóval (RFID chip, mikrochip) ellátott győjtıedényzet, helyszíni 
tömegmérésre alkalmas győjtıjármővek beszerzésével, mérıeszközök beszerzésével, 
valamint kapcsolódó informatikai fejlesztéssel (csak egységes, az eszközparkot és 
informatikai hátteret is biztosító rendszer kialakítása, illetve kibıvítése támogatható). 
 

5. Hulladékgazdálkodási létesítmények fejlesztése, korszerősítése 

A hulladékgazdálkodási létesítmények fejlesztése, korszerősítése az alábbi eszközbeszerzések 
révén: 

• hulladékgazdálkodási létesítmények (hulladékudvar, átrakó stb.) és berendezések 
üzemeltetéséhez szükséges, nem beépített eszközök/gépek és jármővek beszerzése 
(targonca, bálázógép, homlokrakodó, konténerszállító jármő, nyerges vontató, 
billencs, pótkocsi stb.); 

• hulladékok lerakás elıtti elıkezelését biztosító aprító vagy osztályozó berendezések, 
kizárólag mobil változatban; 

• hulladéklerakó üzemeltetéséhez szükséges mobil gépek, jármővek beszerzése 
(kompaktor, dózer, homlokrakodó, stb.). 



 
Ezen pályázat kapcsán a terveink szerint beadandó anyag két fı irányt célozna meg: 

a) a 2015-tıl kötelezı házhozmenı szelektív győjtéshez edényzet biztosítása a lakosság 
részére, melynek önerejét az Önkormányzatnak kellene viselnie, 

b) a lerakási járulék csökkentése érdekében lerakás elıtti elıkezelést biztosító berendezés 
beszerzése, melynek önerejét –elmondásuk szerint- az A.S.A. Kft. hajlandó lenne 
valamilyen bérleti konstrukcióban biztosítani. 

A megvalósíthatósági tanulmány és a költség-haszon elemzés elkészítésére – melyek a 
tervezet szerint elszámolható költségek nyertes pályázat esetén - az alábbi három cégtıl kért 
Gyál városa ajánlatot: 
 

1.) KNOT Kft.1103 Budapest, Bocskai u. 9. 
2.) Eufund Consultants Kft.1065 Budapest, Révay u. 10. 
3.) Offertus Zrt.1115 Budapest, Bartók Béla u. 152/C 
 

Az önkormányzat önállóan vagy egy új, jogi személyiséggel rendelkezı társulás megalakítása 
esetén közösen pályázhat, ami méretnagyság miatt rentábilisabbá tehetné az eszközök 
beszerzését, különös tekintettel az elıkezelést végzı berendezésekre. Ugyanakkor a 2013. 
július 22-i határidıig elég reménytelennek látszik egy új társulás bejegyeztetése a Magyar 
Államkincstárnál, mégis úgy gondoljuk, hogy Gyál, Vecsés és Pécel Önkormányzataival 
közösen talán meg lehetne próbálni és ha nem sikerül a közös pályázat, legfeljebb 
megszüntetjük a társulást (a közös pályázat létjogosultsága természetesen nagyban függ a 
megvalósíthatósági tanulmány és a költség-haszon elemzés elkészítésére kapott ajánlatoktól 
is). 
Amennyiben a Tisztelt Képviselı-testület a pályázaton való részvételrıl dönt, úgy várhatóan 
július közepén, a beadandó anyag részletes paramétereinek ismeretében egy rendkívüli ülés 
keretében kell majd döntést hozni a tényleges önerırıl. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést megvitatni és a döntést meghozni 
szíveskedjenek. 

Határozati javaslat 
…/2013.(VI.27.) önkormányzat határozat 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete  úgy dönt, hogy 
 

1. részt kíván venni a KEOP-1.1.1/C/13 számú "Települési szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai 
korszerősítése" címő pályázat benyújtása érdekében a Gyál és Térsége 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásban, 

2. felhatalmazza a Polgármestert a társulási megállapodás aláírására. 
 
Felelıs:  polgármester 
Határid ı: 2013. július 22. 
Kapja:  Gyál polgármestere 

Alsónémedi, 2013. június 20. 

          Vincze József 
           polgármester 
Az elıterjesztés törvényes! 
 
    Dr. Percze Tünde  
 jegyzı 


