
K I V O N A T 
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. január 27-én 16 órakor megtartott 
ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
Tárgy: Javaslat a Környezet és Energia Operatív Program, KEOP-7.1.1./2F „Települési          
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése”  konstrukciójának keretében a pályázati 
rendszer második fordulójára történő benyújtásra, saját forrás vállalására.  
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal 0 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 
15/2010.(I.27.) határozat: 

 
Tura város Képviselő testülete szükségesnek tartja a térségben (Galgahévíz, Tura, Vácszentlászló és 
Zsámbok) jól működő szelektív hulladékgyűjtés és hasznosításának fejlesztését. 
 
A fejlesztés megvalósítása érdekében hozzájárul ahhoz, hogy az erre a célra létrehozott Tura és 
Térsége Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) pályázatot 
nyújtson be a Környezet és Energia Operatív Program, KEOP-7.1.1.1./2F „Települési 
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” konstrukciójának keretében megvalósítandó 
projekttámogatás második fordulójára. 
 
A Képviselő testület, számára kötelező érvényű kezesség vállalást nyújt a Társulás részére a projekt 
megvalósítási és fenntarthatósági időszakára az alábbiak tekintetében:  
 

- a támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a Tanács 
1083/2006/EK Rendelete (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az 
Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések 
megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 57. cikk (1) 
pontja alapján a projekt lezárását követő 5. év végéig (fenntartási időszak) az adott régióban 
fenntartja és üzemelteti. 

 
a megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott szakmai üzemeltetési koncepció és 
kockázatkezelési stratégiát figyelembe tartja, valamint a jogszabályoknak megfelelő 
üzemeltetési környezetet alakít ki a fenntarthatóság érdekében; 
 
- a megvalósuló beruházás üzemeltetőjének kiválasztása során alkalmazásra kerül a 16/2006. 
(XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendeletnek a közmű beruházások támogatására vonatkozó 
speciális szabályait (25-26. §) és a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a 
közszolgáltatási szerződésről szóló 224/2004. (VII. 22.) sz. kormányrendelet szabályait. 
 
- olyan díjpolitikát, alakít ki és alkalmaz, amely egyszerre biztosítja a projekt műszaki 
fenntart-hatóságát és a szolgáltatás megfizethetőségét az igénybe vevők számára. Az 
alkalmazandó díjpolitikát a megvalósíthatósági tanulmány ismerteti. 

 
 a projekttel kapcsolatos minden dokumentumok elkülönítetten kerülnek 
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nyilvántartásra, és legalább 2020. december 31-ig azok megőrzésre. 

 
-a beruházás megvalósításának, s annak zárásától számított 5 évig a Társulás éves 
 fenntartási   jelentest nyújt be. 



 
          - a Képviselő testület a beruházás gazdasági fenntarthatóságát a költség hatékonysági 
            tanulmányban megadott lakossági és közületi díjak alkalmazását vállalja. 
 

- a Képviselő testület kijelenti, hogy a támogatással megvalósuló projekt, teljes egészében 
önkormányzati kötelező feladat. 

 
- amennyiben a pályázat nyereséget eredményez a Társulás számára, a rendelkezésre 
bocsátott támogatási összeg után keletkező kamatbevételt, esetleges árfolyam nyereséget, 
valamint a projekt végrehajtása során keletkezett egyéb bevételeit kizárólagosan a projekt 
céljaival összhangban, a szerződés megszüntetését megelőzően, a projekt megvalósításával 
szoros összefüggésben felmerülő, a projekt költségvetésen kívüli kiadásai kiegyenlítésére 
fordítja, és ezekről köteles elszámolni. 

 
- a projekt tartalma összhangban van a projektet érintő hulladékgazdálkodási tervel 

 
- a Képviselő testület vállalja, hogy 2016 után, a 2016-os évhez képest, a szelektív gyűjtés és 
a szerves hulladéklerakótól történő eltérítésének aránya a képződő hulladékhoz képest nem 
romlik. 

 
- a hulladékkezelési mód végtermékének további befogadása biztosított; 

 
- a Társulás kizárólag települési szilárd hulladék kezeléséhez igényel támogatást; 

 
- a Költség-haszon elemzési útmutatóban meghatározott díjak számításának módszerét és a 
díjak mértékét a projekt befejezését követő minimum öt évig biztosítja; 
 
- a Képviselő testület a támogatással létrejött gép és létesítmény működtetésének fedezetét a 
költség hatékonysági tanulmányban leírtak alapján biztosítja 

 
- a Képviselő testület támogatás elnyerése eseten a projekt megvalósítására kötelezettséget 
vállal, valamint a megvalósításhoz szükséges önerőt rendelkezésre bocsátja 
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