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Előzmények
A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás (a továbbiakban: Társulás) a Környezet 
és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/B/10-11 Települési  szilárdhulladék gazdálkodási 
rendszerek  továbbfejlesztése  tárgyú  pályázatra  pályázati  dokumentációt  nyújtott  be  2013. 
március 4-én a Társulási Tanács 5/2013. (II. 27.) TT határozata alapján. A pályázat keretében 
önkormányzatunk házi komposztálóra, 120 l-es edényzetre, zöldhulladéknak konténerre, PET 
palack préselőre, 3 lábas fedeles kukára nyújtott be igényt, melynek önerejének biztosítását 
vállaltuk. (1.775.272,- Ft) 

A  Társulás  a  44/2013.(06.06.)  TT  határozatával  döntött  arról,  hogy  a  KEOP -1.1.1/C/13 
modulra  is  pályázatot  nyújt  be,  melynek  keretében  a  szolgáltatás  végzését  támogató 
informatikai  rendszerek  és  eszközök,  továbbá  a  szolgáltatáshoz  kötődő  egyéb  gépek  és 
eszközök beszerzését, fejlesztését kívánja megvalósítani. 
A Társulás  a  mellékelt  megkeresésében a  pályázat  benyújtásához a  tagönkormányzatoktól 
előzetesen adatokat kért „a kistérségi hulladékkezelésen belül támogatható eszközök listája” 
táblázat alapján. (a korábbi KEOP – 1.1.1/B pályázat  keretében megjelölt  eszközöket nem 
tartalmazhatta)  Az  új  pályázat  finanszírozása,  önerő  megosztása  megegyezik  az  előző 
pályázatéval. 

A KEOP-1.1.1/C/13 táblázata szerint pályázható eszközök közül az 5 m3–es nyitott (50.000,-
Ft/db), az 5 m3–es zárt (450.000,-Ft/db) konténer beszerzése volna célszerű, mivel a meglévő 
konténerek  elhasználódtak,  korrodálódtak,  cseréjük  a  közeljövőben  esedékessé  válik.  A 
jelenlegi pályázattal önkormányzatunk összesen 4 db, ebből 3 db nyitott és 1 db zárt konténert 
tervez beszerezni. Majdani elhelyezésük: a temetőben 2 db nyitott konténer (bejáratoknál) és a 
polgármesteri hivatal udvarában 1 db nyitott és 1 db zárt konténer. Felhasználásuk elsősorban 
a vágott, zöldhulladék gyűjtése. ( mell. táblázat)

A pályázat előkészítése most is két lépcsőben történik, először az adatgyűjtés és a pályázat 
benyújtásának  előkészítése  a  tervezett  beszerzésekkel,  amikor  a  teljes  pályázat  alapján  az 
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egyes önkormányzatokra eső önerő kalkuláció megtörténik,  akkor lehet a végleges döntést 
meghozni a konkrét kötelezettségvállalásra.

A pályázat  előkészítése érdekében a fentiekre alapján Tisztelt  Képviselő-testület  javaslom, 
hogy csatlakozzunk a pályázathoz a megjelölt eszközök beszerzésére.

Kiszombor, 2013. június 20.

Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
  polgármester
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HATÁROZATI JAVASLAT

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  települési 
szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése tárgyú KEOP-1.1.1/C/13  pályázat 
tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  KEOP-1.1.1/C/13 
kódszámú, „A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás települési szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszerének továbbfejlesztése” című pályázat benyújtásával egyetért, támogatja 
és  a  mellékelt  táblázat  szerinti  eszközbeszerzéssel  kíván  abban  részt  venni,  melynek 
megvalósításához a szükséges önerőt vállalja azzal, hogy arról véglegesen a pályázat részletes 
költségvetése, ütemezése ismeretében dönt.

A határozatról értesül:
- Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás 6728 Szeged, Városgazda sor 1.
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irattár 




