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Tisztelt Képviselő- testület! 
 
A Kelet- Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-7.1.1/09-11-2011-0001 számú 
pályázatának megvalósítása érdekében a társulás tagjainak önerőt szükséges biztosítaniuk. Ez az 
önkormányzat esetében az előkészítési pályázat 15 %-ánál 947.951 Ft-ot jelent. A megvalósítási 
pályázat 15 %-os önereje 23.776.202 Ft, mely összeg becsült költség, a megvalósításhoz 
szükséges önerőt az előkészítési pályázat véglegesíti. A 15%-os önerő összegek biztosítására EU 
önerő alap támogatás igénybevételét tervezi a társulás, mellyel a fizetendő saját erő 50%-ra 
csökkenhet.   
A pályázat megvalósítása érdekében a társulás elmondása alapján szükség van továbbá, az ÁFA 
összegének megelőlegezésére is, ami a jogi személyiségű társulássá átalakulással 
visszaigényelhető. Mivel az ÁFA a megvalósításkor kiállított számla után fizetendő, ezt már az 
átalakult társulás átmenetileg megfinanszírozhatja (pl. hitelből), így a tagok számára ez nem 
jelent terhet. 
 
A tagoknak a pályázat zavartalan lebonyolítása érdekében az előkészítési szakaszban fizetendő 
önerőt és az ÁFA önerőt - ha az önkormányzat azt biztosítja - legkésőbb 2012. augusztus 31-ig 
kell átutalniuk a már jogi személyiségű társulás számlájára.  
Az ÁFA önerő Pásztó esetében előkészítési pályázatra 1.706.220 Ft, a megvalósítási pályázatra 
42.797.164 Ft. 
 
Másik lehetőségként kínálta fel a társulás a fizetési terhek csökkentése érdekében, de figyelembe 
véve azt, hogy minden tagnak egyben tulajdonosnak is kell lennie, hogy minimum fizetendő 
önrészt határozhatunk meg, mely a beruházási önerő 0,1%-a. Ez az előkészítési pályázatban 9 
308 Ft-ot, a megvalósítási pályázatban ~233 460 Ft-ot jelent. Az ezen felül szükséges 96,6% 
önerőt értelemszerűen a többi tagnak kell biztosítania. A projekt kapcsán szerzett vagyon 
tulajdonjoga, illetve a tagokat megillető szavazati jog – a törvényben meghatározottak 
figyelembe vétele mellett – a teljesített önerő arányában oszlik meg. 
 
A projektben az önkormányzat projektben szerzet részesedése feletti tulajdonjogot a beruházási 
önerő 0,1 %-ának vállalása esetén nem tudja gyakorolni, ezért javasoljuk a magasabb összegű 
lakosságarányos önerő vállalását. 
 
A határozati javaslat B alternatívája melletti döntés esetén a Képviselő-testület a lakosságszám 
arányos 10,18% és a 0,1% közötti tulajdonrészéről és annak tulajdonjogáról is lemond annak 
javára aki a különbözetet biztosítja (Salgótarján). 
 
 
A Társulás a szelektív hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése céljából alakult, többek között az 
önkormányzat hulladék gazdálkodási tervében foglaltak megvalósítására. 
 
A projekt működési területén az 5.000 lakos feletti városok családi házas részében ún. biokukák, 
még az 5.000 lakos alatti településeken házi komposztálók kerülnek kiosztásra. A szelektíven 
gyűjtött biohulladékok hasznosítására gyűjtőkörzetenként 1-1 térségi komposztáló telepet 
terveztek. Egy nagy teljesítményű vontatható aprító és vontatható rosta beszerzését is tervezte a 
Társulás az alapanyag aprítására, illetve a késztermék rostállására. A két berendezés a központi 
salgótarjáni hulladékhasznosító telepen kerül telepítésre, de mobilitása révén az igény szerinti 
időpontokban a másik három térségi komposztáló telepen is használható.  
A komposztáló telepek üzemeltetéséhez szükséges technológiai gépek és berendezéseken túl 1-1 
db legalább 10 m3 aprított biohulladék szállítására alkalmas teherautó, és ezzel vontatható 
komposztaprító is beszerzésre kerül.  
 
A szelektív hulladékgyűjtést a városokban a családi házaknál zsákos házhoz menő gyűjtéssel, a 
társasházaknál 10 lakásonként 1-1 1100 l-es szelektív gyűjtőedény kihelyezéssel tervezték. A 



településeken gyűjtőszigetek telepítenek. A gyűjtőszigetek száma 600-700 lakosonként 1-1 db-
ban határozták meg.  
A négy gyűjtőkörzet központjában 1-1 újrahasználati központ és hulladékudvar létesül, a 
lakosságnál időnként összegyűlő nagyobb mennyiségű hulladék fogadására és begyűjtésére.  
A szelektíven gyűjtött hulladék válogatását Salgótarján központi hulladéklerakó telepen 
létesítendő válogató műben tervezték.  
 
A vegyes hulladékok a hulladékkezelő központba kerülnek beszállításra, ahol lerakással történik 
az ártalmatlanításuk. Erre a salgótarjáni hulladéklerakó megfelelő infrastruktúrával és 
kapacitással rendelkezik, melyben a lakosság fő arányos önerő vállalásával tulajdonjogot 
szerezhetünk. 
 
A projekt előkészítésében, megvalósításában és üzemeltetési időszakában elengedhetetlen 
feltétel a lakosság tudatformálása. 
 

Fejlesztések adatai (részlet) 

Megnevezés   2010 2012 Összesen 

Hulladékudvar és újrahasználati központ         
     Pásztó térségi hulladékudvar és újrah. Közp. (600 t/év) db 0 1 1 

Gyűjtősziget  db 60 127 187 
Gyűjtőpont (5000 lakos feletti települések) db 0 1250 1250 
Komposztáló         
Pásztói komposztáló kapacitás, t 0 1000 1000 
          kitológépes homlokrakodó db 0 1 1 
          aprító forgató kanál db 0 1 1 
          3 személyes zárt platós kisteherautó, vontatható 

aprítóval db 0 1 1 
Biokuka (5000 lakos feletti településeken) db 0 12764 12764 
16m³-es hulladékszállító jármű (Bátonyterenye, Pásztó) db 0 2 2 
5m³-es konténeres gépjármű (Salgótarján, 

Bátonyterenye, Pásztó) db 0 3 3 
 



Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a 
Hulladékgazdálkodási Társulással megvalósítandó pályázat önerejének biztosítására tett 
javaslatot és az alábbi határozatot hozza. 
 
A alternatíva 

1. A Képviselő-testület a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás előkészítési 
pályázatában vállalja a 947.951 Ft beruházási önerő összegének megfizetését 2012. 
augusztus 31-ig. A Képviselő-testület a beruházási önerő megfizetéséhez szükséges 
947.951 Ft költségelőirányzatot a környezetvédelmi alapból biztosítja. 

Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 

2. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási 
Társulás megvalósítási pályázatában vállalja a 23.776.202 Ft beruházási önerő 
megfizetését a pályázat szerinti határidőben.  

Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 

3. Amennyiben az előkészítési és megvalósítási költségekre eső ÁFA nem elszámolható, de 
visszaigényelhető, úgy a Képviselő-testület azt a visszaigénylésig megelőlegezi a jogi 
személyiségű társulássá alakuló Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulással.  

4. A Képviselő- testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázathoz kapcsolódó önerő 
esetleges módosulása esetén az 1. és 2. pontban leírtaknak megfelelően a 
kötelezettségvállalásról szóló határozatát módosítja. 

  
B alternatíva 

1. A Képviselő-testület a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás előkészítési 
pályázatában vállalja a beruházási önerő 0,1%-ának 9.308 Ft-nak a megfizetését 2012. 
augusztus 31-ig. A Képviselő-testület a beruházási önerő megfizetéséhez szükséges 9.308 
Ft költségelőirányzatot a környezetvédelmi alapból biztosítja. 

Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 

2. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási 
Társulás megvalósítási pályázatában vállalja a beruházási önerő 0,1%-ának várhatóan 
233.460 Ft-nak a megfizetését a pályázat szerinti határidőben. 

Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 

3. Amennyiben az előkészítési és megvalósítási költségekre eső ÁFA nem elszámolható, de 
visszaigényelhető, úgy a Képviselő-testület azt a visszaigénylésig megelőlegezi a jogi 
személyiségű társulássá alakuló Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulással.  

4. A Képviselő- testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázathoz kapcsolódó önerő 
esetleges módosulása esetén az 1. és 2. pontban leírtaknak megfelelően a 
kötelezettségvállalásról szóló határozatát módosítja. 

 
Pásztó, 2012. május 17. 
 
 
 Sisák Imre 
 polgármester 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 

 Dr. Tasi Borbála 
 címzetes főjegyző 


