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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Társulás KEOP-7.1.1.1/09-11-2011-0001 azonosító számú pályázatának Támogatási 
Szerződésében meghatározásra került a projekthez kapcsolódó második fordulós (megvalósítási) 
pályázat Közreműködő Szervezet részére történő benyújtásának határideje, mely 2013. május 31. 
volt. Ennek megfelelően határidőben elkészültek és benyújtásra kerültek a tervek és a részletes 
megvalósíthatósági tanulmány (továbbiakban: RMT). Az RMT – terjedelmére tekintettel – a 
városi és a Társulás honlapján is elérhető. A „Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány általános 
sablon” című dokumentum rendelkezik a pályázat, illetve az RMT kötelező mellékleteiről. A 
mellékletek között szerepel egyebek mellett a Társulási Tanács határozata az önerő 
biztosításáról, az üzemeltetési koncepció és az RMT elfogadásáról. 
A Társulás 2013. május 29-én tartott társulási ülésén felhatalmazta a Társulási Tanácsot a 
pályázat benyújtására, illetve az ahhoz kapcsolódó jognyilatkozatok megtételére. 
 
Az RMT általános sablonja előírja az egyes tagönkormányzatok képviselő-testületi/közgyűlési 
határozatainak meglétét is, többek között az önerő biztosítására, az RMT, illetve az üzemeltetési 
koncepció elfogadására vonatkozóan.  
Az önkormányzat pénzügyi hozzájárulásának mértéke 0,1 %, azaz 212.953 Ft. 
Üzemeltetési koncepció rövid összefoglalása (bővebben olvasható az RMT. 175. oldalán) 
A projektterületen jelenleg 6 közszolgáltató végzi el a települési szilárd hulladékok begyűjtését: 

- VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. 
- Bátonyterenyei BÁVÜ Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
- Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 
- Szuha Környezetvédelmi Ipari és Szolgáltató Kft. 
- Gyulavári Róbert egyéni vállalkozó 
- Zöld Élet Szociális Szövetkezet Rimóc 

 
A települések rendelkeznek érvényes hulladékkezelési közszolgáltatási szerződéssel a hulladékok 
begyűjtésére és szállítására vonatkozóan. 
 
A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos 
feladatok - közfeladatként - a települési önkormányzatok kötelezően ellátandó alapfeladatai közé 
tartoznak. 
 
A közszolgáltatás ellátásához szükséges létesítmények, eszközök, berendezések az önálló jogi 
személyiségű társulás tulajdonában állnak majd a projekt megvalósítását követően. 
A KEOP pályázatból beszerzendő minden eszközt és létesítményt a Kbt. előírásai szerint 
kiválasztásra kerülő üzemeltető(k) fogja(ák) üzemeltetni. A tervek szerint a közszolgáltató 
kiválasztására kijelöléssel kerül sor a Társulási Megállapodásban foglaltak alapján. 
 
A pályázat keretén belül Pásztón megvalósítani kívánt fejlesztések röviden összefoglalva a 
következők: 
- hulladékudvar, mely egyben újrahasználati központ is, 
- komposztáló (zöldhulladék kezelésére), 
- szelektív hulladékgyűjtő szigetek kiépítése, 
- házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, 
- 1 db. homlokrakodó, 
- 1 db. konténerszállító gépjármű. 
 
Projekt összköltsége nettó: 2.914.938.400 Ft 
Támogatás: 2.701.986.263 Ft (92,69 %) 
Tagönkormányzatok által biztosítandó önerő: 212.952.137 Ft 
Megelőlegezendő és a tagönkormányzatok részére visszatérítendő ÁFA: 787.033.368 Ft 
 
A tervezett ütemezés szerint a fejlesztések 2013. évben kezdődnek meg és 2014. decemberéig 
megvalósulnak. 



Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Kelet-Nógrád 
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatos döntések meghozatalára tett javaslatot és 
az alábbi határozatot hozza: 
 

1.  Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja 
a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által megvalósítani kívánt KEOP-
1.1.1/2F/09-11 számú, „Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 
hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése” című pályázat Részletes 
Megvalósíthatósági Tanulmányát. 

 
2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Részletes Megvalósíthatósági 

Tanulmányban bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát támogatja, a díjképzést 
megismerte, annak betartását – az irányadó jogszabályok (a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjakról szóló miniszteri 
rendelet) által biztosított keretek között – a támogatás visszafizetésének terhe mellett 
vállalja a projekt befejezését követő öt évig. 

 
3. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával igazolja, hogy a 

részletes megvalósíthatósági tanulmányban szereplő üzemeltetési koncepció 
alátámasztásához felhasznált, illetve az abban foglalt adatok, információk a valóságnak 
megfelelnek. 

 
4. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával igazolja, hogy a 

KEOP-1.1.1/2F/09-11 intézkedésen kívül más pályázatban, támogatási konstrukcióban az 
adott projekthez, illetve projektelemhez kapcsolódóan nem vesz részt. 

 
5. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-1.1.1/2F/09-11 kódszámú, 

„Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének 
fejlesztése” című 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 megfelelő időben költségvetésében biztosítja.  

Határidő: értelemszerű 
  Felelős: polgármester 
 

6.  Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a KEOP 
1.1.1/2F/09-11 kódszámú, „Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 
hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése” című pályázat pozitív elbírálását, illetve az 
ehhez kapcsolódó Társulási Tanács ülést követő képviselő-testületi ülésen az 5. pontban 
feltüntetett beruházási önerő költségvetési rendeletben történő biztosításáról gondoskodjon. 

Határidő: értelemszerű 
  Felelős: polgármester 
 
7. A KEOP-1.1.1/2F pályázatra vonatkozó Általános Pályázati Útmutató alapján az 

önkormányzat nyilatkozik, hogy az Áht. 29. §-ában szereplő középtávú tervvel rendelkezik. 
 
Pásztó, 2013. június 5. 
 Sisák Imre 
 polgármester 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 

 Dr. Tasi Borbála 
 címzetes főjegyző 


