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Javaslat a KEHOP-3.1.2 „A biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól”
című pályázaton való részvételre és a kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírására

Előadó: gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
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és Stratégiai Igazgatóság, 1300 Budapest, Pf. 333, peter.kovecses@nhkv.hu

Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.12.12.
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2017.12.12.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.12.12.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  indulni  kíván  a  KEHOP-3.1.2  „A
biológiailag  lebomló  hulladék  eltérítése  a  hulladéklerakóktól”  c.  pályázaton,  melynek  célja  egy  helyi
komposztáló telep létesítése. Pályázatot az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel közös
konzorciumban  lehet  benyújtani.  Az  előterjesztés  tárgya  a  pályázat  benyújtása,  a  kapcsolódó  projekt
megvalósítása és a konzorciumi megállapodás jóváhagyása.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Főépítészi, Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály

Iktatószám: 18.864 - 21 /2017.

Ügyintéző neve: Borka Ildikó Ügyintéző telefonszáma: 25/544-160
Ügyintéző aláírása: Igazgató/osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések: -



Javaslat a KEHOP-3.1.2 „A biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól”
című pályázaton való részvételre és a kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  pályázni  kíván  a  KEHOP-3.1.2  „A biológiailag  lebomló  hulladék
eltérítése  a  hulladéklerakóktól”  c.  kiírásban  meghirdetett  lehetőségre,  melynek  célja  egy  helyi
komposztáló telep létesítése az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel -kötelezően-
konzorciumot alakítva.

A hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/98/EK irányelv (Hulladék
Keretirányelv) előírja, hogy elkülönített gyűjtési rendszert kell felállítani legalább a papír, műanyag, fém
és az üveg vonatkozásában. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény továbbá előírja, hogy az
elkülönített gyűjtést a zöldhulladék esetében is biztosítani kell. Meg kell teremteni az elkülönített gyűjtés
feltételeit,  valamint  gondoskodni  kell  a  zöldhulladék  házi  és  közösségi  komposztálása  feltételeinek
megteremtéséről is. További cél a települési hulladékkezelési rendszerek komplex és költséghatékony
fejlesztése, a fenntartható hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása.

A  Nemzeti  Fejlesztési  Minisztérium Környezeti  és Energiahatékonysági  Operatív  Programok Irányító
Hatósága  által  meghirdetett  KEHOP-3.1.2  felhívás  és  mellékletei  elérhetőek  a
https://www.palyazat.gov.hu/kehop-312-a-biolgiailag-leboml-hulladk-eltrtse-a-hulladklerakktl weboldalon,
az előterjesztés a legfontosabb információkról tartalmaz összefoglalókat.

Előzmények

Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: NHKV Zrt.)
2017.10.18-án kelt levelében (1. melléklet) arról tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy támogathatónak
tartja  a  Dunaújvárosban  komposztálótelep  létesítését  célzó  projekt-elképzelést.  A  telep  létesítése
illeszkedik  a  KEHOP-3.2.1  „Az  előkezelés,  a  hasznosítás  és  az  ártalmatlanítás  alrendszereinek
fejlesztése  a  települési  hulladék  vonatkozásában”  konstrukcióra  benyújtott  „Közép-Duna  Vidéke
Hulladékgazdálkodási  Rendszer”  című  pályázathoz,  mely  keretében  megvalósuló  kibővített
hulladékgyűjtési rendszer várhatóan tovább fogja növelni a jelenleg a lakosságtól gyűjtött zöldhulladékok
mennyiségét.

Az  első  egyeztetések  2017.  júniusban  megkezdődtek,  majd  a  IV.  negyedévben  folytatódtak.  Az
előkészítésben érintett szervezetek:

- Vertikál Közszolgáltató N. Zrt.(leendő üzemeltető)
- Dunanett N. Kft. (közszolgáltató)

A javasolt  helyszín: a Hamburger Hungária Kft.  által üzemeltetett papírgyár szomszédságában fekvő
0172/19 HRSZ-ú terület.
Jelenleg a legfontosabb feladat a telep, illetve a kiszolgáló létesítmények műszaki paramétereinek és a
közműigények tisztázása és költségbecslés készítése az elnyerhető támogatás (240 M Ft + 60 M Ft)
tükrében.

A Vertikál N. Zrt. által megküldött szakmai tájékoztatás, nyilatkozat az előterjesztés  2. mellékletében
olvasható.

A PÁLYÁZATRÓL

Konzorcium
Támogatási kérelmet az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel (a továbbiakban: NFP
N. Kft.) közös konzorciumban lehet benyújtani alábbiak szerint oly módon, hogy az NFP a konzorcium-
vezető, a tag pedig az önkormányzat.

Benyújtási határidő
2017.  május  15-től  2019.  május  15-ig.  A támogatási  kérelmek  értékelése  folyamatosan  történik.  A
benyújtás módja: online.

Támogatás
- a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 300 millió Ft.

https://www.palyazat.gov.hu/kehop-312-a-biolgiailag-leboml-hulladk-eltrtse-a-hulladklerakktl


-  A  támogatás  maximális  mértéke  a  teljes  elszámolható  költség  80%-a,  tehát  a  maximálisan
igényelhető összeg 240 millió Ft.
- kizárólag utófinanszírozási forma választható, azonban az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe
vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 100 %-a.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5,00 milliárd Ft. 
A forrást az EU Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A támogatott pályázatok várható száma: 20-35 db.

Önerő
A pályázónak a maximális lehívható támogatás esetében  20 % önerővel kell rendelkeznie, mely lehet
saját forrás, illetve az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatás.

Nettó bevételt termelő projektek esetén a költség-haszon elemzés eredményeként megállapított megté-
rülő projektköltség alapján meghatározott önerő – külön kérelem nélkül – központi költségvetési forrás-
ból megtérítésre kerül a helyi önkormányzatok részére.

Az  indikátorok (számszerű  vállalások)  már  a  felhívásban  adottak,  a  célértékeket  a  KEHOP
hulladékgazdálkodási  fejlesztéseket  támogató  felhívásai  együttesen  fogják  teljesíteni.  A  tervezett
fejlesztéssel arányos mértékben kell a vállalt indikátor célértéket megadni.

Indikátorok:
- Hulladék újrafeldolgozására további kapacitás 
- Az elkülönített gyűjtési rendszerrel elért lakosság száma
-  Hulladék-gazdálkodással  kapcsolatos  szemléletformálásban  aktívan  résztvevő  lakosság  
száma

Megvalósítási időszak, mérföldkövek
Legalább 2 mérföldkövet szükséges tervezni, ebből a 2. a tervezett zárás időpontja. Mindegyikhez kifize-
tési kérelemnek kell kapcsolódnia. 

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, illetve a támogatói okirat hatálybalépését követően
legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.
A projekt fizikai befejezésének végső határideje 2020.12.31.
A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje az utolsó mérföldkő elérését követően: 30 nap.

Fenntartás
A Kedvezményezett  a  projekt  megvalósítás  befejezésétől  számított  5  évig  vállalja,  hogy  a  projekt
megfelel az 1303/2013/EU rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

Főbb műszaki / szakmai elvárások

A beruházásnak műszakilag megvalósíthatónak és üzemeltethetőnek kell lennie, meg kell felelnie az ér-
vényben lévő műszaki, biztonságtechnikai és környezetvédelmi előírásoknak, a vonatkozó európai irány-
elveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak.

A tervezés során a költséghatékonyságot, ár-érték arányt és gazdaságos működtethetőséget, fenntart-
hatóságot figyelembe kell venni. 

A  műszaki,  szakmai  tartalom  csökkenése  esetén  –  a  csökkenés  mértékétől  függetlenül  –  az
elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól
vagy képességtől való elmaradás arányában.

A kedvezményezett köteles a vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betarta-
ni.

A pályázathoz kötelezően csatolandó: 
- Projekt Megalapozó Tanulmány
- környezeti hatástanulmány, vagy előzetes vizsgálati dokumentáció (a 314/2005. (XII. 25.) 
Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti tevékenység esetén)
-  jogerős hatósági engedélyező határozat vagy a kérelem benyújtását igazoló dokumentumok
- a beruházással érintett ingatlanok tulajdonjogi viszonyainak bemutatása



- NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. nyilatkozata
- konzorciumi megállapodás
- önrész finanszírozásáról szóló nyilatkozat
- kommunikációs terv

Önállóan támogatható tevékenységek 
- Biohulladék gyűjtése 
- Gyűjtéshez szükséges eszközök (gyűjtőedény, konténer) beszerzése. 
- Meglévő és új szállítási rendszerek fejlesztése, kialakítása 
- Biohulladék gyűjtésére kialakított és rendszeresített szállító járművek beszerzése. 
- házi és közösségi komposztáláshoz szükséges eszközök beszerzése 
- Komposztáló telepek kialakításához/fejlesztéséhez eszközök, berendezések beszerzése 
- Kezelő technológia beszerzése és telepítése. 
- A hulladék egyéb kezelésére kialakított és rendszeresített gép beszerzése (rakodó gépek). 
- komposztáló telepek létesítéséhez vagy fejlesztéséhez szükséges infrastruktúra kialakítása 
- Burkolt felületek kialakítása (előkezelő tér, komposztáló tér, utókezelő és tároló tér). 
- Csurgalék- és csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése. 
- Telep közműellátása, közúttal történő útkapcsolat megvalósítása, létesítmény területén belül ki
alakított közlekedési útvonal.
- Biológiai kezeléssel történő szilárd tüzelőanyag előállításhoz szükséges eszközök beszerzése, 
a szükséges infrastruktúra kialakítása 
- Aerob biológiai kezelés technológiai elemeinek beszerzése és telepítése. 

Elszámolható költségek
- Előkészítés: tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei, közbeszerzési költségek 
- Beruházás: ingatlanvásárlás költségei, kártalanítási költségek, terület- előkészítési költségek, 
építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés költségei 
- Szakmai szolgáltatások: műszaki ellenőri és egyéb szakértői szolgáltatás költségei, marketing 
költségek, Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költségei, stb.
- Projektmenedzsment
- Általános költség

Nem elszámolható költségek –többek között-:
- a létesítmények megközelítését biztosító bekötőutakon (a létesítményhez legközelebb található 
szilárd burkolatú út és a létesítmény közötti út) kívüli utakkal kapcsolatos fejlesztések költségei a 
projektben létrehozott új létesítmények kivételével 

- illeték, amennyiben a Kedvezményezett illetékfizetési kötelezettséggel nem rendelkezik

Konzorciumi megállapodás

Kétféle konzorcium megállapodást szükséges kötni. A „Konzorciumi együttműködési megállapodás a
támogatási  kérelem  benyújtására” c.  dokumentumot  már  a  támogatási  kérelemhez  szükséges
csatolni. (3. melléklet). E nyomtatvány is rögzíti, hogy a támogatási kérelem kedvező elbírálása esetén
a konzorciumi tagok egy újabb, bővebb tartalmú együttműködési megállapodást kötnek (nyomtatvány a
4. mellékletben). Utóbbi megállapodás a nyerési értesítés, illetve Támogatási Szerződés megkötésének
időszakában tölthető fel tartalommal a támogatott projektelemek és a támogatási összeg függvényében.

Jelenleg a beadáshoz szükséges megállapodás tartalmát van lehetőség jóváhagyni.
Felhívjuk  a  Tisztelt  Közgyűlés  és  a  Tisztelt  Bizottságok  figyelmét,  hogy  maga a  nyomtatvány nem
változtatható, kizárólag a kitöltendő részek.

Dunaújváros MJV Önkormányzata támogatási igényt kíván benyújtani a KEHOP-3.2.1 pályázati
kiírásra, melynek feltétele, hogy az NFP N. Kft. Vezetésével konzorciumot alakítson.
Az  előterjesztés  tárgya  a  pályázat  benyújtása,  a  kapcsolódó  projekt  megvalósítása  és  a
konzorcium(i megállapodás) jóváhagyása.

Az  előterjesztést  a  városüzemeltetési,  környezetvédelmi  és  turisztikai  bizottság,  a  gazdasági  és
területfejlesztési bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság tárgyalja/tárgyalta.
Mivel  az  előterjesztést  a  bizottságok  közgyűlési  postázást  követően  tárgyalják,  ezért  a
bizottságok véleményét az elnökök a közgyűlésen szóban ismertetik.



Mellékletek: 
1. sz. melléklet: az NHKV Zrt. megkereső levele
2. sz. melléklet: a Vertikál N. Zrt. nyilatkozata
3. sz. melléklet: „Konzorciumi együttműködési megállapodás a támogatási kérelem benyújtására” 
(nyomtatvány)
4. sz. melléklet: „Konzorciumi együttműködési Megállapodás Támogatásban részesített projekt 
megvalósítására” (nyomtatvány)

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…../2017. (XII.14.) határozata

a KEHOP-3.1.2  „A biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól”  című
pályázaton való részvételről és a kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírásáról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson be a KEHOP-3.1.2 „A biológiailag
lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól” c. pályázati felhívásra, valamint elhatározza
a kapcsolódó pályázati projekt végrehajtását.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata konzorciumi megállapodást kössön az NFP Nemzeti Fejlesztési
Programiroda Nonprofit Kft. Társasággal az 1.) pontban megjelölt pályázathoz kapcsolódó tá-
mogatási kérelem benyújtása, valamint a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén a pro-
jekt megvalósítása érdekében.

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, az 1. pontban
megjelölt  pályázati felhívásban, a pályázati útmutatókban meghatározott  formai és tartalmi
követelményeknek megfelelő konzorciumi megállapodást és kérelem benyújtásához és a pro-
jekt előkészítéséhez szükséges dokumentumokat aláírja, valamint a projekt megvalósításá-
hoz szükséges intézkedéseket megtegye.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

      - a határozat közléséért:
                   a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: A pályázat benyújtására: 2019. május 5., de legkésőbb a mindenkor
érvényes pályázati felhívásban megjelölt határidő.

Dunaújváros, 2017. december 14.

Hingyi László s.k.

a gazdasági és
területfejlesztési bizottság

elnöke

Cserni Béla s.k.
a városüzemeltetési,

környezetvédelmi és turisztikai
bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.

az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnöke
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