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Tárgy: Pályázat benyújtása 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

fejlesztéséhez  

Sorszám: IV/2. 

 

Döntéshozatal módja: 

Előkészítette: Gál András osztályvezető 

Műszaki Osztály 

Minősített többség az SZMSZ 18. 

§ (3) bekezdés f) pontja alapján 

Véleményező 

bizottság: 

Pénzügyi Bizottság Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés  

 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2014. január 17-i rendkívüli ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás zavartalanságának biztosítása érdekében 

pályázatot hirdetett a Vidékfejlesztési Minisztérium. A ”Hulladéklerakási járulékból 

finanszírozott feladatok” előirányzatból mintegy 428 592 000 forint támogatásra lehet 

pályázni egészen 2014. január 20-ig. 

A pályázaton részt vehet minden olyan önkormányzat és hulladékgazdálkodási 

önkormányzati társulás, amely a jogszabályi környezet átalakítása során az átmeneti 

időszakban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység végzéséhez, a pályázati 

felhívás szerinti finanszírozási lehetőséget kíván igénybe venni. 

 

A következő célterületekre lehet pályázatot beadni: 

 a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj kompenzációja 

 a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fejlesztéséhez szükséges eszközvásárlás 

 a hulladékgazdálkodási közszolgáltató magántulajdonában lévő tulajdonosi részének 

felvásárlása és 

 a hulladék hasznosítására vonatkozó országos célok teljesítéséhez szükséges 

beruházás, technológiai fejlesztés támogatása 

Legfeljebb egy pályázat adható be és egy pályázaton belül csak egy célterület jelölhető 

meg. 

 

A támogatás formája és finanszírozási módja: 

A támogatás vissza nem térítendő támogatás melynek folyósítása a támogatási 

összegtől függően elő –vagy utófinanszírozással történhet. Amely azt jelenti, hogy ha a 

támogatás mértéke a 3 millió forintot nem haladja meg, a megítélt támogatás egy összegben 

kifizetésre kerül a Támogatási szerződés aláírása után. A 3 millió forintot meghaladó mértékű 

támogatás esetén a kifizetés előfinanszírozás keretében két részletben történik. Az igényelhető 

támogatás mértéke nem lehet kisebb 1 millió Ft-nál. A támogatás teljes összegének és a 

támogatott program, tevékenység megvalósulásának végső határideje 2014. december 31. A 

pályázat 2013. december 20-án jelent meg a Vidékfejlesztési Minisztérium honlapján, a 

támogatási igény benyújtásának határideje 2014. január 20. 24:00 óra. 

Javaslom a „hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fejlesztéséhez szükséges 

eszközvásárlás” célra benyújtani a pályázatot, hiszen a településen, illetve most, mint kijelölt 

közszolgáltató, Murony településen is számtalan olyan utca van, ahol a nagyobb össztömegű 

kukás járművek kárt okoznak a burkolatban, tehát egy kisebb össztömegű jármű beszerzése 
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lenne a cél. Ezt a járművet igénybe tudjuk venni a szelektív hulladékgyűjtő szigetek ürítésére 

is. 

Vételár: 27.950.000 Ft  

Ár (EUR): 93.304 EUR  

Évjárat: 2013  

Okmányok jellege: Érvényes magyar okmányokkal  

Kivitel: Hulladékszállító  

Térfogat: 10 m³  

Állapot: Újszerű  

Üzemanyag: Dízel  

Károsanyag-kibocsátási 

osztály: 
Euro5  

Teljesítmény: 170 kW, 231 LE  

Nyomaték: 680 Nm, 69,36 mkp  

Szállítható szem. száma: 3 fő  

Ajtók száma: 2  

Szín: Fehér  

Össztömeg: 13 500 kg  

Raktér térfogata: 10 m³  

Tengelyek száma: 2 db  

Mercedes-Benz Atego 1318 - HARD PRESS F 10I típusú, tömörítős rendszerű 

hulladékgyűjtő és szállító felépítmény, Gyűjtőtartály térfogata: 10 m3, Tömörítési arány: 5:1, 

Bedobó: S-K210 kombinált bedobó, Vezérlés: Nyomtatott áramkörű IC processzoros egység, 

Központi zsírzó berendezés 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő –testületet a határozati javaslat elfogadására. 

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Vidékfejlesztési Minisztérium által 

kiírt 2013. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása pályázati felhívásra „a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fejlesztéséhez szükséges eszközvásárlás” céllal. A 

beszerezni kívánt jármű egy Mercedes-Benz Atego 1318 - HARD PRESS F 10-I típusú, 

tömörítős rendszerű hulladékgyűjtő jármű. Az igényelt támogatás mértéke 27.950.000,-

Ft, a támogatás intenzitása 100 %, ezért önerőt nem kell biztosítani. 

Határidő: Pályázat beadásra 2014. január 20. 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2014. január 13. 

 Izsó Gábor 

 polgármester 

Jogi ellenjegyző 

Pénzügyi ellenjegyző 


