
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J a v a s l a t 

az Ózd város területén létesítendő hulladékgyűjtő udvar telepítési helyéről 

hozott 22/KH/2010. (II. 25.) sz. határozat módosítására 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ó z d, 2011. november 24. 

 

   Előterjesztő: Polgármester 

Előkészítette: PH. Településfejlesztési és                   

Vagyongazdálkodási Osztály 

 

 



A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2009-ben 

pályázatot nyújtott be a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztésére 

(KEOP-7.1.1/09-2009-0007). A pályázat célja a Társulás működési területén a lerakásra 

kerülő hulladék mennyiségének csökkentése, a hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása 

által. A megvalósítás becsült nettó költsége több mint 3,5 Mrd Ft. A pályázati cél érdekében 

– többek között – további öt hulladékudvar megvalósítását tervezi a Társulás, amelyből egy 

hulladékudvar Ózdon kerül megvalósításra. 

 2009. decemberében a Társulás elnöke tájékoztatta Ózd város polgármesterét, hogy a 

pályázat az I. fordulóban támogatást nyert, és kérte az Ózdon telepítendő hulladékgyűjtő 

udvar helyének kijelölését. A Képviselő-testület több lehetőséget is megvizsgált és a 

22/KH/2010. (II. 25.) sz. határozattal (1. melléklet) a Kucsera út – Zrínyi út térségében 

jelölte ki a hulladékgyűjtő udvar telepítési helyét. A határozat a Társulás részére 2010. 

március 3-án megküldésre került. A pályázat II. fordulójának benyújtása érdekében 

folyamatban lévő tervezési munkák során helyszíni egyeztetésre is sor került, melynek 

alkalmával a tervező a helyszínen közvetlenül is tájékozódott, ill. megismerhette a 

képviselő-testületi határozatban foglalt feltételeket.  

 

2011. szeptemberében a Társulás elnöke véleményezésre megküldte részemre a 

hulladékgyűjtő udvar építési engedélyezési tervét. A másolatban mellékelt levélben (2. 

melléklet) észrevételeztem, hogy a terv nem mindenben felel meg a Társulás elnöke által is 

ismeretes képviselő-testületi határozatban foglaltaknak.  

Levelemre a tervező részéről érkezett visszajelzés, mely szerint:  

„Nem elszámolható költségek (pályázati forrásból): 

A létesítmények megközelítését biztosító bekötő utakon (a létesítményhez legközelebb 

található szilárd burkolatú út és a létesítmény közötti út) kívül utakkal kapcsolatos 

fejlesztések költségei, a projektben létrehozott új létesítmények kivételével. 

A létesítményhez a legközelebbi szilárd burkolatú út a Zrínyi út. 

Tekintettel arra, hogy a Kucsera úton lakóépületek is találhatók, így azt a tájékoztatást 

kaptam, hogy addig, amíg a létesítendő út más célokat is szolgálhat (pl. lakáshoz bekötés), 

addig nem támogatott az út feljavítása.” 

 

2011. november 4-én kelt levelében (3. melléklet) a Társulás elnöke hivatalosan is közölte a 

Társulás álláspontját, melynek lényege, hogy nem lehetséges a tervmódosítás. Ez azt jelenti, 

hogy a Kucsera úton épülő hulladékudvar megközelítéséhez a Zrínyi út felé épül ki a bekötő 

út (4. és 5. melléklet). A hulladékgyűjtő udvar megközelítésének forgalomtechnikai 

szempontból így sem lesz akadálya, mivel a Zrínyi úton a VOLÁN telephely határától 

kezdődő 10 tonnás súlykorlátozás alól a célforgalom jelenleg is kivétel.   

 

A beruházás egyéb előnyeit mérlegelve – környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási 

szempontból támogatandó létesítmény, mely elősegíti a város központi területeihez közeli, 

de elhanyagolt, illegális hulladéklerakónak használt terület rendezését –, és elkerülendő a 

pályázati célok megvalósulásának akadályozását, javaslom a képviselő-testületi 

határozatban foglalt feltételek felülvizsgálatát és az eredeti határozat mellékelt határozati 

javaslat szerinti módosítását. 

 

 

 















 

 



Határozati javaslat 

 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

…/2011. (XI. 24.) KH határozata 

 

az Ózd város területén létesítendő hulladékgyűjtő udvar telepítési helyéről hozott 

22/KH/2010. (II. 25.) sz. határozat módosításáról 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

 

1. A 22/KH/2010. (II. 25.) sz. határozat (a továbbiakban: határozat) 1. pontjának c.) és e.) pontját 

hatályon kívül helyezi. 

 

Felelős: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 

értesítéséért: Polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

2. A határozat egyéb pontjai változatlanul hatályosak azzal, hogy a határozat 2. pontja szerinti, a 

terület használatára kötendő megállapodás realizálása érdekében tárgyalásokat kell 

kezdeményezni a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 

Társulással. 

 

Felelős: Polgármester 

 

Határidő: tárgyalások kezdeményezésére: 2012. január 01. 

  megállapodás tervezetének előterjesztésére: értelemszerűen 


