
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J a v a s l a t 

hulladékgyűjtő udvar létesítésével kapcsolatos önkormányzati döntések felülvizsgálatára 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ó z d, 2013. február 26. 

 

   Előterjesztő: Polgármester 

Előkészítette: PH. Településfejlesztési és                   

Vagyongazdálkodási Osztály 

 



 
Előzmények: 

 

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 

(továbbiakban: Társulás) 2009-ben pályázatot nyújtott be „A Sajó-Bódva Völgye és 

Környéke települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztésére” KEOP-7.1.1.1./09-

2009-0007 kódszám alatt (továbbiakban: projekt). Az I. és II. fordulóban is nyertes projekt 

célja a Társulás működési területén a lerakásra kerülő hulladék mennyiségének csökkentése, 

a hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, a lerakótól történő eltérítése által. A 

megvalósítás becsült nettó költsége több mint 3,5 Mrd Ft.  

 

A tervezett projekt megvalósítása összhangban van a 2013. január 1-jétől hatályos új 

hulladéktörvénnyel, amely a hulladékok lerakása helyett a hulladékok újrahasznosítását 

ösztönzi. A törvény szerint 2013-ban 3.000,- Ft/tonna „lerakási járulék” terheli a lerakóban 

elhelyezett hulladékokat, mely évente növekvő értékű. (2014-ben 6.000,- Ft/tonna, 2015-

ben 9.000,- Ft/tonna, 2016-ban 12.000,- Ft/tonna lesz a lerakási járulék mértéke.) 

 

A projekt keretében megvalósítandó beruházások többek között:  

- MBH (Mechanikai-biológiai hulladékkezelés – a vegyesen begyűjtött települési hulladék 

gépi úton történő szétválogatása és kezelése) a Sajókazai Regionális Hulladékkezelő 

Centrum területén, 

- 5 db új hulladékudvar kialakítása a szelektív gyűjtés segítéséhez, melyek közül 1 db 

a tervek szerint Ózdon a Zrínyi út – Kucsera út térségében létesül, 

- 2 db új átrakóállomás létesítése, 

- szelektív hulladékgyűjtési rendszer továbbfejlesztése a háztartásokban, 

- zöldhulladékok szelektív gyűjtése,  

- házi komposztálás bevezetése a megelőzés érdekében,  

- eszközbeszerzések a szelektív hulladékgyűjtési rendszer fejlesztéséhez. 

 

A Képviselő-testület 22/KH/2010. (II. 25.) határozatával döntött az Ózd város területén 

létesítendő hulladékgyűjtő udvar telepítési helyéről. A határozat szerint az Önkormányzat a 

Zrínyi út – Kucsera út térségében található önkormányzati tulajdonban lévő 7997/2 hrsz-ú, 

összességében 1 ha 5632 m
2
 térmértékű területből 2500-3000 m

2
-es területet jelölt ki 

hulladékgyűjtő udvar céljára. A pályázati feltétel miatt szükségessé vált az eredeti 

határozatban foglalt, a hulladékgyűjtő udvar kivitelezésével kapcsolatos feltételek 

módosítása. A módosításról a 302/2011. (XI. 24.) határozattal döntött a Képviselő-testület. 

További döntést igényelt a földhasználati megállapodás megkötése a Társulással a 

hulladékgyűjtő udvar létesítésével érintett területre (93/2012. (V.31.) képviselő-testületi 

határozat).  

 

A határozatokban foglaltak alapján megtörténtek az Önkormányzat részéről szükséges 

intézkedések: beszerzésre kerültek a hulladékgyűjtő udvar létesítéshez szükséges 

engedélyek (építési engedély, telekalakítási engedély, stb.), külön helyrajzi szám alatt 

kialakításra és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre került a hulladékgyűjtő udvar 

területe, megkötésre került a földhasználati megállapodás.  
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A projekt célkitűzéseinek támogatásáról a 38/2012. (III.22.) és 39/2012. (III.22.)  

határozatokkal további döntéseket hozott a Képviselő-testület, illetve megtette a pályázathoz 

kapcsolódó vállalásokról a szükséges nyilatkozatokat.  

 

A folyamatban lévő projekttel kapcsolatban az ózdi hulladékgyűjtő udvar vonatkozásában 

felmerült módosítási igény. 

 

Az ÓHG Kft. ügyvezetőjének kezdeményezésére 2013. február 18-án taggyűlés 

megtartására került sor. A taggyűlésen témaként szerepelt többek között az ÓHG Kft. 

likviditási helyzete, valamint a végrehajtott és a tervezett költségcsökkentő intézkedések. 

Költségcsökkentési lehetőségként vetődött fel a taggyűlésen az Ózd, Zrínyi út – Kucsera út 

térségében tervezett hulladékgyűjtő udvar megvalósításának „lemondása”. A hulladékgyűjtő 

udvar megvalósításának elmaradása hosszabb távon csökkentheti a közszolgáltató működési 

költségeit (nem merül fel üzemeltetési költség, valamint bérleti díj fizetési kötelezettség a 

Társulás felé).  

 

Az előzőekben részletezettek szerint a hulladékgyűjtő udvar megvalósítása érdekében 

jelentős előkészítő munkák zajlottak, a projekt, melynek a hulladékgyűjtő udvar is részét 

képezi, előrehaladott állapotban van. A projekt egészének megvalósítása az 

Önkormányzatnak is elsőrendű érdeke, ezért azon belül az ózdi hulladékgyűjtő udvar 

megvalósításának elmaradására csak akkor kerülhet sor, ha az nem veszélyezteti az 

egyéb célok megvalósítását, a teljes projekt sikerét. 

 

A tervezett hulladékgyűjtő udvar további sorsáról ezért megalapozott döntést a projekttel 

kapcsolatos részletesebb információk birtokában lehet meghozni. A megvalósítást célzó 

KEOP pályázatot a Társulás nyerte el és a pályázattal kapcsolatos operatív ügyeket is a 

Társulás  munkaszervezete intézi, ezért a tényleges munkálatok megkezdésének tervezett 

időpontjáról naprakész információt, illetve a projekten belüli lehetséges változtatási, 

átcsoportosítási lehetőségekről tájékoztatást a Társulás tud adni.  

 

A megalapozott döntéshez szükséges továbbá, hogy az ÓHG Kft. részletesen mutassa 

ki a létesítmény elmaradásával járó gazdasági előnyöket, illetve azt, hogy a létesítmény 

elmaradása a közszolgáltatás ellátásában nem okoz számottevő hátrányt.  

 

Mindezt figyelembe véve kérem a mellékelt határozati javaslat elfogadását.  

 

 



 

Határozati javaslat 

 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

…/2013. (II.26.) határozata 

 

hulladékgyűjtő udvar létesítésével kapcsolatos ökormányzati döntések 

felülvizsgálatáról 

 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta 

és az alábbi döntést hozta: 

 

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Zrínyi út – Kucsera út térségében tervezett 

hulladékgyűjtő udvar megvalósításának szükségességét felül kell vizsgálni. A létesítmény 

részét képezi a KEOP-7.1.1.1./09-2009-0007 kódszámú projektnek (továbbiakban: 

projekt), ezért a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy kezdeményezzen 

tárgyalást ez ügyben és kérjen információt a kedvezményezett Sajó-Bódva Völgye és 

Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulástól a projekten belüli változtatási, 

átcsoportosítási lehetőségekről. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2013. március 20. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri az ÓHG Kft. ügyvezetőjét, vizsgálja meg a tervezett 

hulladékgyűjtő udvar projektből történő kimaradásának hatását a közszolgáltató 

gazdálkodására, valamint a közszolgáltatás ellátásának színvonalára.  

 

Felelős:  ÓHG Kft. ügyvezetője 

Határidő:  2013. március 20. 

 

3. Az 1. és 2. pont szerinti vizsgálatok eredményéről tájékoztatni kell a Képviselő-testületet, 

illetve indokolt esetben javaslatot kell tenni a hulladékgyűjtő udvar projektből történő 

kivételével kapcsolatos intézkedésekre.  

 

Felelős:  előterjesztésért: Polgármester 

 előterjesztés előkészítéséért:  

 Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 

Határidő:  2013. áprilisi képviselő-testületi ülés időpontja 

 

 


