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        Ócsa  Város   P o l g á r m e s t e r é t ő l  
    2364 Ócsa,Bajcsy Zs.u.2.29 378-112, Fax:29 378067 

                  Email: polghiv@ocsanet.hu 

 

 
M E G H Í V Ó 

 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 8/2011.(III.31.) ÖK. rendelet 11. § (1) bek. a.) pontjában biztosított jogkörömben 

eljárva, rendkívüli képviselő-testületi ülést hívok össze 

 

2013. július 11-én (csütörtökön)  15.50 órára 

 

 melyre ezúton tisztelettel meghívom. 

 

Az ülés helye:    Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében   

(kérjük a pontos helyszínről  a titkárságon érdeklődni szíveskedjen) 

 

Napirendi javaslat: 

 

1./ Tárgy: Döntés meghozatala a KEOP. 1.1.1/C/13. számú Települési 

szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése című pályázaton 

való induláshoz        

       Előadó:    Bukodi Károly polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján elérhető pályázat teljes tartalma, melyet az anyag 

nagysága miatt egészében nem mellékelek. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat számára 

igen rövid határidő áll nyitva, (2013. december 31-ig) a települési szilárd hulladék gyűjtése, 

szállítása és ártalmatlanítása kérdése megoldására javasolom, hogy a testület a munkatervtől 

eltérően rendkívüli ülésen döntsön.  

 

Megjelenésére feltétlenül számítok! 

 

 

Ócsa, 2013. július 10. 

 

 

         Tisztelettel: 

 

          Bukodi Károly 
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I. Előterjesztés 

 

a Képviselő-testület 2013. július 11. napi ülésére 

 

Tárgy:Elvi döntés a formálódó Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13 számú 

pályázaton történő részvételéről 

 

Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2013. június 21. napján kihirdetésre került a KEOP-1.1.1/C/13-as számú „Települési 

szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai 

korszerűsítése” című pályázat. 

 

A pályázaton történő részvételt célszerűnek és indokoltnak tartom, tekintettel arra, hogy a 

pályázat alapvető célja az új hulladékgazdálkodási jogszabályi környezet miatt felmerülő 

hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésének, fejlesztésének támogatása, mely jelenleg szinte az 

ország összes önkormányzatát kisebb-nagyobb mértékben érinti, az eddigi hulladékgazdálkodási 

rendszerek jellegétől függően eltérő kötelezettségeket róva az egyes önkormányzatokra, 

térségekre. 

 

 

A pályázat alapvető célja és főbb háttér-információi: 
„A Környezet és Energia Operatív Program hulladékgazdálkodási beavatkozási logikája alapján, 
összhangban a hatályos jogszabályok előírásaival és a lakosság egészségvédelme érdekében az országban 

mindenütt közel azonos színvonalú, de a helyi adottságoknak megfelelően, technológiájában differenciált 
hulladékgazdálkodási feltételeket kell létrehozni. 
A korszerű, logisztikai alapon szervezett, a szelektív hulladékkezelésre alapozott hulladékgazdálkodási 

rendszereken keresztül lehetséges a hulladékgazdálkodási prioritások érvényre juttatása (megelőzés, 
hasznosítás, környezetkímélő ártalmatlanítás). 

A lakosság egészségvédelme érdekében, az Európai Uniós, továbbá a hazai jogszabályi követelmények 
kielégítése céljából az elmúlt években számos hulladékgazdálkodási rendszer továbbfejlesztése, bővítése 
megtörtént, illetve folyamatban van (részben ISPA/KA, részben KEOP forrásból). A hatékony, térségi 

szintű hulladékgazdálkodási rendszerek kialakításával biztosítani lehet az uniós előírások által 
meghatározott országos célkitűzések elérését. 
A konstrukció keretében a hulladék lerakástól történő eltérítéséhez szükséges eszközök támogathatóak. A 

konstrukció a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése és 
informatikai korszerűsítése révén hozzájárul a hazai hulladékgazdálkodás jogszabályi hátterének 

átalakításával, kiemelten a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) hatályba lépésével 
jelentkező új feladatok, kötelezettségek teljesítéséhez. A konstrukció egyik célja a piaci viszonyok 
átrendeződéséből, a közszolgáltatási rendszerek átalakulásából adódó kieső szállítási és kezelő kapacitások 

helyettesítése a szolgáltatás fenntarthatóságának érdekében. A lerakási járulék bevezetésével a 
környezetvédelmi szempontokon túlmenően gazdaságilag is indokolttá válik a hulladék lerakás előtti 
kezelése, és ezzel a lerakott hulladék mennyiségének csökkentése.„ 

 

A pályázat benyújtására a kiírás felfüggesztéséig folyamatosan lehetőség van,a pályázatok 

benyújtásának első napja: 2013. július 22. Az egy pályázatnál elnyerhető összeg 100 millió forint – 

3 milliárd forint között lehetséges, a pályázati keret 18,3 milliárd forint. 
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A 260 millió Ft vagy annál nagyobb összköltségű projekteknél az elszámolható kiadás 

meghatározása a kötelezően alkalmazandó költség-haszon elemzés útmutató szerint elkészített és 

értékelésre benyújtott költség-haszon elemzés által megállapított finanszírozási hiányból 

származtatott összeg alapján történik. A projekt-megvalósítás esetében a támogatás aránya (az 

elszámolható kiadásra vonatkozóan): maximum 100% lehet, de a támogatás összege nem 

haladhatja meg a támogatási korlátot: a pályázati felhívásban szereplő elszámolható költségek 

95%-át. 

 

A projekt megvalósításának határideje: 2015. június 30., pénzügyi zárása 2015. december 31. 

 

Amennyiben az Önkormányzat Tisztelt Képviselő-testülete a Társulásban, illetve a pályázaton 

történő részvételről dönt, úgy várhatóan 2013. júliusában a Társulás tagjainak, a beadandó 

pályázati dokumentáció részletes paramétereinek ismeretében rendkívüli ülés keretében kell 

majd döntést hozni a tényleges önerő rendelkezésre bocsátásáról, a pályázat konkrét tartalmának 

elfogadásáról, illetőleg a pályázaton részt vevő önálló jogi személyiségű társulás létrehozásáról. 

 

Melléklet: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/C/13 

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése 

című konstrukcióhoz. 

 

1. számú döntési javaslat 

 

Tárgy:Elvi döntés a Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13 számú pályázaton 

történő részvételéről 

 

Ócsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Elvi döntés a Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13 számú pályázaton történő részvételéről” című előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Ócsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elviekben hozzájárul 

ahhoz, hogy a formálódó Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás keretében részt 

vegyen a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-

gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése tárgyú 

pályázaton. 

 

2. Ócsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Bukodi Károly 

Polgármestert, hogy az előkészítéssel kapcsolatos feladatokat irányítsa, a pályázati 

részvételt készítse elő.  

 

 

Felelős:Polgármester 

Végrehajtásért felelős: 

Határidő:2013. július 25. 

Melléklet:PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/C/13 

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése 

című konstrukcióhoz. 
 


