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Kiszombor 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyar Kormány a 1463/2016. (VIII.24.) Korm. határozata alapján a Dél-alföldi Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás térségi hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztési 
törekvése 6,75 milliárd forint összegű indikatív támogatási kerettel bekerült az Éves 
Fejlesztési Keretbe, mint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program nevesített 
kiemelt projektje (önerővel megnövelt felhasználható nettó keretösszeg: 7.500.000.000,- Ft). 
 
A Társulási Tanács 57/2016. (11.04.) TT. sz. határozata alapján az NFP Nemzeti Fejlesztési 
Programiroda Nonprofit Kft.-vel a támogatási kérelem benyújtására vonatkozó 
KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (a továbbiakban: 
Megállapodás) 2016. november 4-én került aláírásra Gyuris Zsolt elnökhelyettes részéről. 
Benyújtották továbbá Gyuris Zsolt elnökhelyettes aláírásával a projekthez kapcsolódó azon 
nyilatkozatot, hogy a társulás tagönkormányzatai a projekt megvalósításához szükséges 
önerővel nem rendelkeznek. 
 
A Megállapodásban foglaltaknak megfelelően a konzorciumvezető (NFP Kft.) a támogatási 
kérelem benyújtásához, és a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges előkészítő 
munkálatokat megkezdte.  
 
A támogatást a Társulás kapja, a projekt előkészítési munkálatai és a projekt megvalósítása 
várhatóan szűkös időkeretek között fog lezajlani. 
 
Az ÉFK-ban nevesített támogatás a KEOP C pályázatban rögzített és teljesítendő 
hulladékgazdálkodási célok elérését szolgálja. 
 
A pályázat előkészítése a Megállapodás szerint az NFP Kft. feladata. Ennek értelmében mind 
az RMT mind az RMT részét képező CBA elkészítéséért felel.  
 
A későbbi többlet feladatok, munkák elkerülése érdekében szükséges annak pontos felmérése, 
hogy mely közigazgatási területek kerülnek be a fejlesztésbe.  
 



A részletes műszaki tartalom kidolgozása és az erre épülő elemzés, RMT kidolgozása csak ezt 
követően lehetséges.  
 
A Társulás szakmai vezetője, Dr. Koltainé Farkas Gabriella előterjesztése alapján, fentiekre és 
a KEOP C pályázat eszközeinek üzemeltetésbe adása körül kialakult érdekellentétekre 
tekintettel a KEHOP 3.2.1. pályázat végleges műszaki tartalmának összeállítása, a pályázat 
ezt követő benyújtása, valamint a Támogatási Szerződés megkötése előtt tisztázni szükséges, 
hogy melyek azok a települések, akik a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás és 
az ISPA/KA pályázat által megvalósított hulladékgazdálkodási rendszerhez kívánnak a 
továbbiakban is tartozni. 
 
Tisztázni szükséges továbbá, melyek azok a települések, akik felelősségteljesen részt 
kívánnak venni a jelenlegi szolgáltatási rendszerben megvalósított projektek fenntartásában, 
működtetésében és fejlesztésében.  
 
Kéri ezért a tagönkormányzatokat, hogy amennyiben részt kívánnak venni a jelenlegi 
közszolgáltatási rendszer keretein belül működtetésre tervezett KEHOP-3.2.1. pályázat 
megvalósításában, a – Társulási Tanács elé terjesztett - mellékletben csatolt „A” típusú 
határozat tervezetet kitölteni, és Képviselő-testületi döntésükkel elfogadni szíveskedjenek. 
 
Amennyiben nem kívánnak részt venni a jelenlegi közszolgáltatási rendszer keretein belül 
működtetésre tervezett KEHOP-3.2.1. pályázat megvalósításában, kéri, hogy a – Társulási 
Tanács elé terjesztett - „B” típusú határozat tervezetet kitölteni, és Képviselő-testületi 
döntésükkel elfogadni szíveskedjenek. 
 
Kéri továbbá, hogy Képviselő-testületi döntéseiket 2 db eredeti példányban legkésőbb 2016. 
december 23. napjáig a Társulás 6728 Szeged, Városgazda sor 1. sz. alatti levelezési címére 
megküldeni szíveskedjenek. 
 
Jelen előterjesztés mellékletét a Társulási Tanácsnak és a tagönkormányzatoknak megküldött 
„A” típusú határozati javaslat képezi, tekintettel arra, hogy célszerűnek tartom, hogy 
Önkormányzatunk a pályázat megvalósításában vegyen részt. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 
javaslatnak megfelelően döntését meghozni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2016. december 8. 
 

Tisztelettel: 
Szegvári Ernőné 

          polgármester 



 
Tárgy: Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program KEHOP-3.2.1. sz. „Az 
előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék 
vonatkozásában tárgyú felhívására” tárgyú pályázat jóváhagyása 
 
____/2016. (XII.13.) KNÖT. h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Program KEHOP-3.2.1. sz. „Az előkezelés, a hasznosítás és az 
ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában tárgyú 
felhívására” tárgyú pályázat jóváhagyása tárgyú előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület az előterjesztést megvitatta, és a törvényben foglalt szavazati arányok 
figyelembevételével az alábbi határozatot hozta: 
 

Határozat 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta Dr. Koltainé Farkas Gabriella, a Dél-alföldi Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás szakmai vezetője „Tájékoztatás a KEHOP-3.2.1. pályázat 
előkészítésének előrehaladásáról, döntés a pályázat beadásához szükséges 
önkormányzati határozatok meghozataláról” tárgyú Társulási Tanács elé terjesztett 
61/2016. (12.01.) sz. előterjesztését és a következő határozatot hozza:  
 

1. A Kiszombor Nagyközség Önkormányzata támogatja és részt kíván venni a Magyar 
Kormány 1463/2016. (VIII.24.) Korm. határozata alapján az Éves Fejlesztési Keretben 
nevesítésre került 6,75 milliárd Ft indikatív támogatásban részesült a KEHOP-3.2.1. 
azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Dél-alföldi 
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített 
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” megnevezésű projekt 
megvalósításában.  

 
2. Az Önkormányzat nyilatkozik, hogy a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási 

Társulás és az ISPA/KA pályázat által megvalósított hulladékgazdálkodási 
rendszerhez kíván a továbbiakban is tartozni, és felelősségteljesen részt kíván vállalni 
a jelenlegi szolgáltatási rendszerben megvalósított projektek fenntartásában, 
működtetésében és fejlesztésében. 
 

A határozatnak a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Munkaszervezetének 
történő megküldéséről a Jegyző haladéktalanul gondoskodik. 
 
A határozatról értesül: 

- Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 6728 Szeged, Városgazda sor 1. 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Irattár 

 


