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Ügyiratszám: 338-17/2015. 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 

2015. február 17-én tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: A települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, 

informatikai korszerűsítése című pályázati konstrukcióra benyújtott pályázat 

 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

4/2013.(II. 14.) önkormányzati rendelete 2. mellékletének 6.4.1. pontja alapján a fenti 

tárgyban készült, mellékelt közgyűlési előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és döntését a 

határozat-tervezetben foglaltak szerint meghozni. 

 

Kecskemét, 2015. január 21. 

 

 

 

 Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

 alpolgármester 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

………/2015.(II. 17.) VüB. sz. határozat 

A települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, 

informatikai korszerűsítése című pályázati konstrukcióra benyújtott pályázat 

 

A Bizottság megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester fenti tárgyban készült 

tájékoztatóját és az alábbi határozatot hozta: 

 

A Bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést a Közgyűlés számára 

elfogadásra javasolja. 
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TÁJÉKOZTATÓ 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

 

2015. február 19-én 

tartandó ülésére 
 

 

 

Tárgy: A települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, 

informatikai korszerűsítése című pályázati konstrukcióra benyújtott pályázat 

 

 

Az előterjesztést készítette: Beruházási és Városüzemeltetési Osztály 

    dr. Orbán Csaba osztályvezető 

 

Kezelési megjegyzés: határozat-tervezet  

 

Döntési változatok száma: 1. 

 

Mellékletek:  

 

Véleményezésre megkapta:  
 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

Megtárgyalta:  
Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság  ../2015.(II. 17.) VüB. számú határozat 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 
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TÁJÉKOZTATÓ 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2015. február 19-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: A települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, 

informatikai korszerűsítése című pályázati konstrukcióra benyújtott pályázat 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv keretében megjelent 

KEOP-1.1.1/C/13 kódszámú, a „Települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszerek 

eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című pályázatra 2013. július 26-án 

pályázatott nyújtott be. 

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operativ 

Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága 2014. december 30-án kelt levelében arról 

tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a korábban forrás hiányában tartaléklistára helyezett 

pályázatunkat 245 005 000 Ft összegű, 95 %-os intenzitású támogatásra érdemesnek ítélte. 

 

Tekintettel az uniós pályázati ciklus végére a projekt fizikai befejezése nem lehet későbbi, 

mint 2015. június 30. A közbeszerzési, beszerzési, megvalósítási folyamatokra rendelkezésre 

álló rövid időre tekintettel a projekt Támogatási Szerződését a Közgyűlés és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet 3. 

melléklet 2.4.2. pontja alapján megkötöttük. 

 

A pályázat keretében a vegyes hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése, korszerűsítése érdekében 

gyűjtőedények és gyűjtőjármű beszerzésre, valamint járatoptimalizálásra kerül sor. 

A járatoptimalizálás a gyakorlatban a hulladékgyűjtő gépjárművek hatékony 

útvonaltervezését kiszolgáló szoftveres fejlesztést jelenti. 

Az eszközbeszerzésre fordítható forrás felhasználásával 3 db kéttengelyes, 16 m3-es, tömörítő 

lapos hulladékgyűjtő gépjármű, 2 db 30 m3-es multi liftes konténer és 1 db rakodógép 

beszerzését tervezzük. 

A pályázat lehetőséget ad a meglévő rendszerek fejlesztésén kívül a hulladékok képződését 

megelőző beruházás elvégzésére is. Ennek részeként, a házi komposztálás fejlesztése 

érdekében 4000 db házi komposztáló edényt vásárolunk. 

 

A beszerzett tárgyi eszközökön (gépek, műszaki és egyéb berendezések, felszerelések, 

járművek) és immateriális javakon (szellemi termékek, vagyoni értékű jogok) túl a projekt 

előkészítéséhez kapcsolódó egyes projektelemek, így a tanulmányok és vizsgálatok 

(megvalósíthatósági tanulmány és ennek részeként költség-haszon elemzés, az informatikai 

fejlesztés előkészítését megalapozó műszaki terv), bizonyos esetekben a közbeszerzésekkel, a 
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tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatosan felmerülő költségek, egyéb hatósági díjak 

számolhatók el a pályázat keretében. 

 

Az elszámolható költségek ÁFA-t nem tartalmazhatnak, az ÁFA elszámolására nincs 

lehetőség, függetlenül attól, hogy az a kedvezményezett által levonható-e vagy sem. 

 

A projekt tervezett összköltsége nettó 257 900 ezer Ft, ebből a támogatási konstrukció 

keretében igényelt támogatás összege 245 005 ezer Ft, a szükséges saját forrás összege nettó 

12 895 ezer Ft, az ÁFA összege 69 633 ezer Ft. 

 

A projekt keretében beszerzett gépjárműveket, munkagépet és gyűjtőedényeket a Kecskeméti 

Városgazdasági Kft. fogja üzemeltetni, és a járatoptimalizálásra szolgáló informatikai 

rendszer is a Kft. üzemeltetésébe kerül. Az üzemeltetést bérbe adás útján, bérleti díj ellenében 

tervezzük, így a pályázat keretében beszerzett eszközök és informatikai rendszer költségének 

ÁFA tartalma visszaigényelhető. Nem igényelhető ugyanakkor vissza a komposztáló edények 

beszerzéséhez kapcsolódó ÁFA 4 752 ezer Ft összegben, továbbá az előkészítés és a 

megvalósítás során a tanulmányok és tervek készítésével, a projektmenedzseri és 

közbeszerzési feladatok ellátásával felmerülő költségekhez tartozó ÁFA 6 480 ezer Ft 

összegben. 

 

Tekintettel arra, hogy az ÁFA visszaigénylésére csak a projekt megvalósítását követően lesz 

lehetőség, a projekt teljes forrásigényének részeként az ÁFA teljes összegét figyelembe kell 

venni, így a teljes saját forrásigény 82 528 ezer Ft, amelyet a 2015. évi költségvetés 

tervezésénél figyelembe veszünk. 

 

A pályázat keretében beszerzésre kerülő gépek és berendezések révén lehetőség nyílik a 

vegyes hulladékok begyűjtéséhez jelenleg használt, elöregedett eszközpark megújítására, 

mely elősegíti a hulladékgyűjtési közszolgáltatás folyamatosságát, zavartalanságát. A házi 

komposztálók beszerzésével, és pályázat keretében a lakosság részére történő átadásával az 

ingatlanokon keletkező zöldhulladék helyben történő hasznosításának aránya növelhető, 

ezáltal a kezelendő hulladék mennyisége csökkenthető. 

 

Kérem a tájékoztató szíves elfogadását. 

 

Kecskemét, 2015. január 20. 

 

 Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

 alpolgármester 
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…/2015. (II. 19.) határozata 

A települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, 

informatikai korszerűsítése című pályázati konstrukcióra benyújtott pályázat  

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

alpolgármester fenti tárgyban készült tájékoztatóját, és a KEOP-1.1.1/C/13 kódszámú, 

települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai 

korszerűsítése című pályázati konstrukció keretében a „Kecskemét Megyei Jogú Város 

hulladékgazdálkodásának fejlesztése eszközbeszerzésekkel” címen benyújtott pályázat 

megvalósítására vonatkozó Támogatási Szerződés megkötését tudomásul vette. 

 

 

 


