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Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Az Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési 
Önkormányzati Társulás kéréssel fordult a Képviselő-testület felé.  
 
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2013. június 21-én KEOP-1.1.1/C/13 
kódszámon meghirdette a Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek 
eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése című pályázati felhívást. A 
pályázati felhívás alapján EU támogatások felhasználásával, kiemelkedően magas 
támogatási intenzitás mellett (maximálisan 95 %), lehetőség nyílik a települési 
hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztésére.  
 
Az Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési 
Önkormányzati Társulás élve a pályázati lehetőségekkel, Megvalósíthatósági 
Tanulmányt és költség-haszonelemzést készített hulladékgazdálkodási rendszerének 
fejlesztésére. A pályázati dokumentáció benyújtását követően a pályázatot KEOP-
1.1.1/C/13-2013-0010 kódszámon regisztrálták.  
 
A pályázat sikeres megvalósításához a pályázati előírások értelmében a társulást 
alkotó tagönkormányzatok támogatása is szükséges. Jelen előterjesztés célja a 
pályázatban foglalt fejlesztési célok megismertetése az önkormányzattal, és az 
önkormányzat felkérése a pályázat megvalósításához szükséges döntések 
meghozatalára.  
 
A KEOP-1.1.1/C/13 pályázat összefoglalása és az üzemeltetési koncepció 
ismertetése az előterjesztés mellékleteként kerül csatolásra. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a 
határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően támogassa a pályázat benyújtását. 
 
Eplény, 2013. október 30. 
 
 
 

 Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2013.(…….) határozata 

  
az  Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer eszközbeszerzésekkel 

történő fejlesztéséről KEOP 1.1.1/c/13-2013-0010 kódszámú projekt keretén 
belül pályázat támogatásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Az Észak-
balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel KEOP 
1.1.1/C/13-2013-0010 kódszámú projekt keretén belül” című előterjesztést és az 
alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a KEOP-1.1.1/C/13-
2013-0010 kódszámú pályázat megvalósítását támogatja. 

  
2. Az önkormányzat a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010  pályázathoz e 

határozatával igazolja, hogy a közszolgáltatója által az üzemeltetési koncepció 
alátámasztásához nyújtott, és a Megvalósíthatósági Tanulmányban 
feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek, továbbá a 
határozat mellékletét képező Megvalósíthatósági Tanulmányban bemutatott 
Üzemeltetési Koncepciót ismeri és elfogadja. 

 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről az Észak-

balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési 
Önkormányzati Társulást értesítse. 

 
 
Határidő :  3. pontban: 2013. november 8. 
Felelős :   Fiskál János polgármester 
 
A határozatban foglaltak előkészítéséért felelős köztisztviselő:  

Lőczi Árpád csoportvezető 
 
Eplény, 2013. október 30. 
 
 
 

Fiskál János s.k.    Dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 

 


