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Tisztelt Képviselő-testület!

A  Környezet  és  Energia  Operatív  Program  KEOP  -1.1.1/B/10-11  számú,  a  „Települési 
szilárdhulladék-gazdálkodási  rendszerek  továbbfejlesztése”  tárgyú  fejlesztési  keret 
igénybevételére készül pályázat. 
Ez a fejlesztési keret lehetőséget nyújt arra, hogy a korábban ISPA/KA pályázati forrásból 
finanszírozott  Szegedi  Regionális  Hulladékgazdálkodási  Programban  megvalósult 
hulladékgazdálkodási  rendszer  továbbfejlesztésre  kerüljön.  A  tervezett  fejlesztés  –  a 
hulladékgazdálkodási törvény célkitűzéseivel összhangban -  a szelektív hulladékgyűjtés, a 
hulladék  mennyiségének  csökkentése,  a  komposztálás.  Ezeknek  a  céloknak  a 
megvalósításához kerülne a pályázat keretében sor eszközfejlesztésre.  

Pályázók csak azok az önkormányzatok lehetnek, melyek az általuk létrehozott társulás, vagy 
konzorcium  útján  a  területükön  a  már  működő  települési  szilárd  hulladékkezelési 
közszolgáltatásokat  közösen,  társulási,  vagy konzorciumi  megállapodás  alapján  szervezték 
meg,  és  a  működő  hulladékgazdálkodási  rendszer  legalább  100 000 lakost  szolgál  ki  (ez 
utóbbi korlátozás várhatóan megszűnik).

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzata,  mint  a  Dél-alföldi  Térségi  Hulladékgazdálkodási 
Tárulás  tagja,  korábban  részt  vett  az  ISPA/KA  pályázatokban  a  Szegedi  Regionális 
Hulladékgazdálkodási Programban, így a KEOP-1.1.1/B/10-11 „Települési  szilárdhulladék- 
gazdálkodási  rendszerek  továbbfejlesztése”  tárgyú  fejlesztési  keretre  pályázatban  is  részt 
vehet.

A pályázat előkészítését a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Tárulás megbízásából az 
ENV-INFO Kft. végzi.                                                                                                                   
A  legutóbbi  megkeresésükre  a  mellékelt  táblázat  szerinti   lehetőségekből  a  következő 
tételeket jelöltük meg. 
A projektből az alábbiakat tervezzük igénybe venni:

- házi komposztáló edényt mindösszesen 260 db igényelnénk 
      (ez az igényelhető 25% -on belül van), 
      ebből 10 db-ot intézményeinknél helyeznénk ki 
  - 6 db az iskola két épülete

- 2 db az óvoda 
- 1 db a bölcsőde



- 1 db EESZI Idősek Otthona
     -     3 lábú fedeles zsákos kuka 10 db, melyet rendezvényekhez használnánk
     -     PET- palack préselő 4 db, mely kihelyezése

                                                                 - 2 db az iskola két épülete
- 1 db az óvoda 
- 1 db művelődési ház

     -     rendezvények, szórólapok csomag 1 db
     -     konténer zöldhulladék 2 db – önkormányzat udvara
     -     lakossági 120 l-es kuka 1.660 db 

Az önkormányzati fejlesztések mellett a Társulás által benyújtandó pályázat olyan elemeket is 
tartalmaz,  amely  a  szelektív  hulladékgyűjtéshez,  illetve  a  hulladékgazdálkodási  rendszer 
bővítéséhez,  működtetéséhez  szükségesek,  mint  hulladékgyűjtő  gépjárművek beszerzése (a 
szelektív  gyűjtéshez),  a válogatómű kapacitásának növelése,  a komposztáló telep bővítése, 
illetve  mint  minden pályázatnál,  itt  is  vannak közösen viselendő egyéb  költségek,  mint  a 
pályázat előkészítés, menedzsment.  
A pályázatban az önkormányzati  önrész a saját fejlesztések mellett a közös elemek, közös 
beszerzések tekintetében beruházás arányosan fog alakulni. 
Az önkormányzat által igényelt elemek egységár szerint 17.152.200,-Ft összeget tesznek ki, 
melyből  15% a saját  erő,  azaz 2.572.830,-Ft,  de ehhez még hozzátevődik a teljes  projekt 
közös elemeiből is a bennünket terhelő saját erő.

Jelenleg a pályázat előkészítése folyamatban van, a benyújtás november végén esedékes. A 
pályázat kiírása októberben módosul, így a költségkalkuláció is átdolgozásra kerül. 

A most adott tájékoztató előzetes információ a Képviselő-testület számára arról, hogy ezen a 
téren milyen támogatási  forrás igénybevételére  készül pályázat  és ehhez önkormányzatunk 
vonatkozásában  milyen  adatszolgáltatás,  igénybejelentés  készült.  Amikor  a  pályázat  olyan 
előkészítettségi  szintet  ér  el,  hogy  önkormányzati  döntést,  illetve  költségre  vonatkozó 
elkötelezést igényel, természetesen előterjesztés formájában a Képviselő-testület elé kerül.

A pályázat  benyújtása  előtt  a  Társulás  ülésén  várható  részletes  tájékoztatás  a  benyújtásra 
kerülő pályázatról, illetve november végéig kérik az önkormányzatok nyilatkozatát a pályázat 
benyújtásával, az önrész vállalásával kapcsolatosa. 

Tisztelt  Képviselő-testület,  kérem  a  KEOP-1.1.1/B/10-11  számú  a   „Települési 
szilárdhulladék-gazdálkodási  rendszerek  továbbfejlesztése”  tárgyú  fejlesztési  keret 
igénybevételére készül pályázatról szóló előzetes tájékoztatóm tudomásul vételét.

Kiszombor, 2012. október 24.
Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
Polgármester
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HATÁROZATI JAVASLAT
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és tudomásul 
vette a KEOP-1.1.1/B/10-11 pályázat előkészítéséről szóló tájékoztatót. 

A tájékoztató a határozat melléklét képezi.

A határozatról értesül:
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár



KEOP-1.1.1./B10-11 pályázat ismertetése

Általános ismertető:
A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/B/10-11 Települési szilárdhulladék 
gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése tágyú fejlesztési keret lehetőséget nyújt arra, 
hogy  a  korábban  ISPA/KA  pályázati  forrásból  finanszírozott  Szegedi  Regionális 
Hulladékgazdálkodási  Program  keretein  belül  létrejött  hulladékgazdálkodási  rendszer 
továbbfejlesztésre kerüljön.

A konstrukcióra  csak azok az  önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot,  melyek az 
általuk  létrehozott  társulás,  vagy  konzorcium  útján  a  területükön  a  már  működő 
települési  szilárd  hulladékkezelési  közszolgáltatásokat  közösen,  társulási,  vagy 
konzorciumi megállapodás alapján szervezték meg, és a működő hulladékgazdálkodási 
rendszer legalább 100 000 lakost szolgál ki (ez utóbbi korlátozás várhatóan megszűnik).

Az új Hulladékgazdálkodási Törvény tervezete szerint két fontos változás lép életbe 2013. 
jan.1-től:

1) a településeken begyűjtött, majd hulladéklerakó telepre szállított települési szilárd 
hulladék  jelenleg  érvényes  lerakási  díja  (Ft/tonna)  felett  további  +12.000 
Ft/tonna  (!)  lerakási  járulék kerül  bevezetésre,  mely  többletköltség  – 
díjnövekedés  formájában  –  a  lakosságra  kerül  áthárításra.  A  jelentős 
többletköltség csökkentése érdekében tehát minden település érdekelt a házhoz 
menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetésében, mivel az így begyűjtött hulladék 
nem a lerakóba, hanem válogató műbe kerül,  s így azt nem terheli a lerakási 
járulék.

2) Egy településen csak 1 közszolgáltató végezhet begyűjtési tevékenységet, mely 
szolgáltató többségi önkormányzati vagy állami tulajdonú kell legyen.

Pénzügyi feltételek:
A  pályázati  kiírás  várhatóan  október  elsejével  módosul,  melynek  értelmében  a 
támogatási  intenzitás  –  fedezeti  hiány  alapján  –  elérheti  a  95%-ot.  Jelen  projekt 
közgazdasági  szakértői  szerint  reálisan  85-88%-os  támogatási  intenzitás  érhető  el, 
melyhez 12-15% önerő szükséges. A projekt nettó finanszírozású, a kedvezményezett a 
Társulás, mely ÁFA-visszaigénylésre jogosult.

Támogatható tevékenységek:

a) Megelőzés

A megelőzési tevékenységek az alábbiak lehetnek:

- „újrahasználati” központok fejlesztése pl. meglévő hulladékudvarokra konténer 
kihelyezéssel:
Az újrahasználat érdekében a Nonprofit Kft. üzemeltetésében levő hulladékudvar 
mindegyikében  külön  zárt  konténerben  nyílna  lehetőség  a  még  funkciójában 
használható,  de  a  tulajdonos  által  már  megunt  bútorok,  háztartási  eszközök, 
ruhaneműk (elektronikai eszközök nem javasoltak!) leadására. Az így begyűjtött 
cikkek  újra-elosztását  a  Társulás  illetve  érintett  Önkormányzatok  anyagi 
rászorultság alapján, jótékonysági céllal oldhatják meg.Az újrahasználati központ 
üzemeltetését civil szervezet is végezheti.



- házi komposztálás fejlesztése házi komposztáló edények beszerzésével, és az 
ahhoz  kapcsolódó  helyi  komposztálási  program  végrehajtásával:  házi 
komposztálás  elterjesztéséhez  komposztládák  igénylése  (tapasztalatok  szerint 
legfeljebb a lakosság 25%-a számára célszerű igényelni);

- szemléletformálás a  megelőzés  érdekében:  a  projekt  keretében 
szemléletformálási egység került meghatározásra, ahol egy egység=450.000 Ft. 
Ez  fedezi  a  társulás  által  közösen  kiadni  kívánt  kiadványok,  nyomtatványok 
elkészítését, rendezvények lebonyolítását, illetve ide tartozik a település egyedi 
tájékoztatási igénye is. Fontos megjegyezni, hogy ide tartozik a lakosság oktatása 
is, mely keretében pl. egy iskolai dolgozó vagy civil szervezet szemléletformálási 
tevékenysége is támogatható.

Szintén  a  szemléletformálás  eszközei  lehetnek  a  PET-palack  préselők  és  a 
rendezvényekre kihelyezhető 3 lábú fedeles zsákos kukák is (ez utóbbihoz a zsák 
beszerzése nem támogatott).

b) Lakossági eredetű biohulladék és veszélyes hulladék elkülönített begyűjtése

- Gyűjtőedényzet beszerzés, házhoz menő szelektív gyűjtés eszközei (gyűjtőzsák 
kivételével),  továbbá  szelektív  hulladékgyűjtő  szigetek,  nem  építési 
engedélyköteles gyűjtőpontok létesítése:
Kiszombor jelenlegi közszolgáltatója a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. A 
szolgáltató a projekt keretében az ellátott területeken bevezeti az ún. 2 kukás 
rendszert,  melyhez  szükséges  2.  kuka  beszerzése  támogatott  projektelem 
(célszerű  a  belterületi  ingatlanok  számával  megegyező  számú 120  l-es  kukát 
igényelni).
A  rendszer  lényege,  hogy  az  ingatlanoknál  jelenleg  meglévő  120  l-es 
hulladékgyűjtő  kuka  mellé  minden  ingatlan  kapna  még  egy  kukát,  melybe  a 
szelektíven  gyűjtött  hulladék  kerülne  (papír,  kompozit,  műanyag,  fém,  PET-
palack…stb.üveg kivételével).  Ezáltal  a  vegyesen gyűjtött  hulladék  mennyisége 
csökkenthető, így csökken a lerakóra kerülő hulladék mennyisége is.

- A  biológiailag  lebomló  zöld  hulladék  kezelésének  másik  módja  (a  házi 
komposztálás  mellett)  a  következő  lehet:  a  település  zöld  hulladékgyűjtő 
konténert és  ahhoz  kapcsolódóan  ágaprító  berendezést igényel,  ahová  a 
lakosság és az intézmények zöld hulladéka kerülne. Az így összegyűjtött, aprított 
zöld hulladék igény szerinti gyakorisággal a sándorfalvi úti komposztáló telepre 
kerül elszállításra.

A  csatolt  táblázatban  a  fent  részletezett  projektelemek  narancssárgával  kerültek 
kiemelésre. 
A pályázat  keretében komposztáló  telep,  illetve válogató mű létesítésére is  lehetőség 
van, azonban a legtöbb település esetében ezek nem releváns projektelemek (u.így nem 
releváns gyűjtőjárművek beszerzése sem).

A  táblázatban  szereplő  egységárak  csak  iránymutatásként  kerültek  meghatározásra, 
hiszen a későbbi közbeszerzések során a nagy darabszámnak köszönhetően várhatóan 
sokkal alacsonyabb egységárak érhetők majd el.


