
 
 
Szám: 1-205/2014. 
 

 
 
        A határozat meghozatala minősített  
        szavazattöbbséget igényel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BESZÁMOLÓ 
 

a szelektív hulladékgyűjtés bevezetéséről, a pályázatról 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. novemberi ülésére 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
Készítette: Szklenár Katalin

Pásztó  Városi önkormányzat 

 

 3060 Pásztó,  kölcsey F. u. 35. 
     (06-32) 460-155 
 Fax:  (06-32) 460-918 



 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az önkormányzat 2011. november 4-én csatlakozott a Kelet-Nógrád Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társuláshoz, azzal a céllal, hogy a résztvevő tagönkormányzatokkal 
közösen alakítsunk ki egy olyan, a kelet-nógrádi térség településeit magában foglaló, korszerű 
hulladékgazdálkodási rendszert, mely az európai uniós és a hazai jogszabályoknak megfelel, és 
hosszú távon fenntartható rendszerré válik.  

 
Az előkészítési szakaszban készültek el az engedélyezési tervek, a részletes költség-haszon 
elemzés és a részletes megvalósíthatósági tanulmány. A megvalósításhoz szükséges támogatás 
benyújtására a pályázat második szakaszában került sor az engedélyes és kiviteli tervek alapján. 
A második fordulós pályázat az 1798/2013. (XI.7.) Korm. határozat értelmében támogatásban 
részesült. A megvalósuló projekt eredményeként valamennyi településen elérhetővé válik az 
elkülönített hulladékgyűjtési infrastruktúra. Ez a „házhoz menő” szelektív gyűjtés, a 
gyűjtőszigetek, a hulladékudvarok kialakítását, bővítését, házi komposztálást, lakosság 
szemléletformálását jelenti.  

 
Pásztón a projekt keretében: 
hulladékudvar épül, mely a lakosságnál keletkező alábbi hulladékok begyűjtésére szolgál: 

- nagyméretű lakossági hulladékok (pl. bútorok, lomok) 
- elektromos készülékek, háztartási eszközök 
- szelektíven gyűjtött háztartási hulladékok 
- építési törmelék 
- lakossági veszélyes hulladékok. 

A hulladékudvar egyben újrahasználati központként is funkcionál. A létesítmény Tar 018 hrsz-ú 
„kivett vásártér” megnevezésű ingatlan 6312 m2 területrészére valósul meg és az a Kelet-Nógrád 
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás tulajdonába kerül, az altalaj az önkormányzat 
tulajdonában marad. Mind két felet elővásárlási jog illeti meg a projekt fenntartási időszak letelte 
után.  
szelektív hulladékgyűjtés:  
szelektív hulladékgyűjtő szigetek kihelyezése: a településen további szigetek elhelyezésére kerül 

sor lakosságszám arányosan, átlagosan 700 fő/sziget telepítési sűrűséggel, melyek helyét a 
megvalósításnál pontosítjuk. A szigetek 4 frakció (papír, fehér üveg, színes üveg és 
műanyag) begyűjtésére alkalmasak, 1,1 m3-esek. 

házhoz menő szelektív gyűjtés: családi házas beépítésű területeken, az erre a célra kiosztott 
zsákokban (csomagolási papír, csomagolási fém, csomagolási műanyag (az üveg a 
balesetveszély elkerülése érdekében csak a hulladékgyűjtő szigeteken vagy udvarokban 
történik)) 

házhoz menő szelektív gyűjtés – szerves frakcióra (zöld- és biohulladék): a zöldhulladékok 
elkülönített gyűjtésére a városok kertvárosi övezetében és a nagyobb (2000 fő feletti) 
településeken kerül sor, az erre a célra szolgáló zsákokban, illetve a meghatározott 
helyekre történő kihelyezéssel, amelyek ürítése előre rögzített járatprogram szerint fog 
történni. 

A vegyes hulladékok gyűjtése az eddigi rendszer szerint történik majd. 
 
lakossági szemléletformálás: a rendszer hatékony működéséhez elengedhetetlenül szükséges, 
hogy a lakosság ismerje a kiépítendő rendszert, ezért lakossági ismeretterjesztő, tudatformáló 
programok kerülnek majd megtartásra a teljes projektterületen. 
 
A projekt tartalmazza a szolgáltatás megfelelő ellátásához szükséges gépeket, járműveket. 
Pásztóra 1 db. homlokrakodó, 1 db. konténerszállító gépjármű kerül. 
 
A projekt kapcsán megvalósuló összes létesítmény, illetve a beszerzésre kerülő összes gép és 
jármű a Társulás tulajdonába kerül. A Társulás az üzemeltetésre átadott vagyonelemek után a 
bekerülési értékkel arányos bérleti díjat kér a Közszolgáltatótól. 
 



Projekt összköltsége nettó: 2.914.938.400 Ft 
Támogatás: 2.701.986.263 Ft (92,69 %) 
Tagönkormányzatok által biztosítandó önerő: 212.952.137 Ft 
 
Az önkormányzat a pályázat megvalósításához a beruházási önerő 0,1 %-át (212.953 Ft-ot), 
valamint a projekthez kapcsolódó megelőlegezendő (visszaigénylést követően az önkormányzat 
részére visszatérítendő) ÁFA 0,1 %-át (787.033 Ft-ot) a pályázat szerinti ütemezésnek 
megfelelően biztosítja. 
 
A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2014. november 10-i Társulási ülésén a 
jelen lévő önkormányzatok képviselői tájékoztatást kaptak a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2013-0003 
azonosító számú „Kelet-Nógrád Térségi hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése" című  
projekt megvalósításával kapcsolatban, melyet belefoglaltunk jelen tájékoztatónkba is. 
 
A projektmenedzsmenti feladatok ellátására a T-Projekt Menedzsment Kft-vel- konzorciumi tag 
a KRF Északmagyarországi Regionális Fejlesztési Zrt.- a tájékoztatás és nyilvánosság 
biztosítására a Zöld Cédrus Kommunkiciós Tanácsadó Kft-vel valamint a jogi szakértői 
feladatok ellátására a Dr. Uzonyi Ügyvédi Irodával a szerződést a Társulás megkötötte. 
Négy közbeszerzési eljárásnál (szemléletformálási feladatok ellátása; edényzetek beszerzése; 
gépek, járművek beszerzése; FIDIC mérnöki feladatok ellátása) megtörtént az ajánlattétel. 
Jelenleg folyamatban van a lefolytatott eljárások minőségbiztosítási eljárása. A szerződéskötés 
várható időpontja 2014. december. A kivitelezés tekintetében 2014. november 19. az ajánlattételi 
határidő. Az eljárás lefolytatását követően - optimális esetben – 2015. januárjában várható a 
szerződéskötés, vagyis a munkák tényleges megkezdése. 
 
Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szelektív hulladékgyűjtés bevezetéséről, a 
pályázatról szóló beszámolót megismerte és azt tudomásul veszi. 
 
Pásztó, 2014. november 18. 
  
    
   Dömsödi Gábor 
 polgármester 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 

 Dr. Tasi Borbála 
 címzetes főjegyző 
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