A szelektív hulladékgyűjtés
fejlesztése
Az Inno-Szolnok Nonprofit Kft. örömmel értesíti
ügyfeleit,
hogy
az
Országos
Hulladékgazdálkodási Ügynökség 2014. évi
Iparfejlesztési Pályázatán sikeresen pályázott
OHU-IFPR-2013-001/050/2014
azonosító
számon.
A 46.350.000,-Ft összegű, 100% támogatási
intenzitású pályázat megvalósítására vonatkozó
Támogatási Szerződés aláírására 2014. április 2án került sor az OHÜ Nkft. székhelyén. A
pályázat részeként 1 db hulladékgyűjtő jármű
beszerzésével bővül a Tiszazugi Önkormányzatok
Társulása
közszolgáltatási
feladatait
ellátó
közszolgáltató járműparkja.
Bolyós Zita, az Inno-Szolnok Nonprofit Kft.
ügyvezetője a Támogatási Szerződés aláírását
követően elmondta, hogy a pályázat keretén
belül beszerzésre kerülő gyűjtő járművek
lehetővé teszik a házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtés
bővítését,
a
csomagolási
hulladékok
hatékonyabb
begyűjtését.
Az
ügyvezető üdvözölte az OHÜ Nfkt. által
biztosított
pályázati
lehetőséget,
mely
a
közszolgáltató által képviselt 14 település 40.000
lakosa
részére
biztosított
szolgáltatás
fejlesztésére nyújt lehetőséget. A projekt
zárására a megkötött Támogatási Szerződés
alapján 2014. április 30-án kerül sor.

Az Inno-Szolnok Nonprofit Kft.

Az Inno-Szolnok Nonprofit Kft. 2008-ban alakult
és jelenleg fő tevékenysége szerint, nonprofit
működés
mellett
végzi
Kunszentmárton
térségében
a
nem
veszélyes
hulladék
gyűjtését, szállítását és kezelését, ellátva
ezzel a 40 000 lakost érintő hulladékgazdálkodás
közszolgáltatási
feladatokat.
Mindemellett
folyamatosan keresi azokat a lehetőségeket,
amelyekkel
a
jelenleg
üzemelő
települési
szilárdhulladék-kezelési
rendszer
tovább
fejleszthető, a szolgáltatással érintett lakosság
minél nagyobb elégedettsége, és a jelenkori
hulladékgazdálkodás
megfelelő
színvonalának
biztosítása érdekében
Az
Inno-Szolnok
Nonprofit
Kft.
kiemelten
fontosnak tartja a szelektív gyűjtés fokozását és a
hulladékhasznosítás arányának növelését.
A Társaság célja, hogy az OHU által is kiemelten
kezelt irányelvek figyelembe vételével a régió
lakossága és gazdasági szereplői számára
egyaránt
átlátható,
rendezett,
hosszútávon
kiszámítható, folyamatos és hatékony szelektív
hulladékgyűjtés, feldolgozás, és hasznosítás
alakuljon ki.

Az OHÜ Nonprofit Kft.

Az
OHÜ
Országos
Hulladékgazdálkodási
Ügynökség
Nonprofit
Korlátolt
Felelősségű
Társaság (OHÜ) kötelezettsége közreműködés a
környezetszennyezés megelőzésében, az ember
és a környezet harmonikus kapcsolatának
kialakításában, a hulladékok keletkezésének
megelőzésében,
valamint
a
keletkezett
hulladékok szelektív gyűjtésében és a hulladék
hasznosításában Magyarország területén.
Az OHÜ a Termékdíj tv. alapján 2011.
szeptember 1-jével alakult meg, egyedüli
közvetítőként irányítja, szervezi és ellenőrzi a
lakossági,
valamint
az
ipari
szelektív
hulladékgyűjtést. Létrehozását alapvetően az
átlátható
és
egységes
indokolta,
hogy
szempontok
szerint
működő
legyen
a
magyarországi
szelektív
hulladékgyűjtés,
feldolgozás és hasznosítás.
Az OHÜ az általa ellátandó közfeladatokat
kiemelkedően közhasznúsági fokozatú nonprofit
szervezetként látja el.
Tevékenységével az OHÜ új alapokra helyezte a
hazai szelektív hulladékgazdálkodás rendszerét,
és legfontosabb céljának tekinti, hogy évről évre
egyre nagyobb arányú legyen a közszolgáltatók
által begyűjtött lakossági szelektív hulladékok
mennyisége,
illetve
aránya
a
keletkező
kommunális
hulladékhoz
képest.
A
cél
megvalósításához az OHÜ anyagi hozzájárulást
nyújt a közszolgáltatóknak, ily módon biztosítva
az európai uniós és hazai hulladékgazdálkodási
elvárások teljesítését.

Az iparfejlesztési pályázat rövid
bemutatása
Az OHÜ főfeladatként részfinanszírozást biztosít
a hazai hulladékok hasznosításához, melyhez
kapcsolódóan
társadalmi
tudatformálási,
valamint iparfejlesztési feladatokat is ellát.
Ennek jegyében az OHÜ első OHU-IFPR-2013001 számú iparfejlesztési pályázatát 2013.
december 23-án nyitotta meg, melyre összesen
80 pályázat érkezett be.
A pályázók valamivel több, mint 4,4 milliárd
forintos igényt nyújtottak be az OHÜ részére, ez
a rendelkezésre álló forrás 2,32-szerese. A
pályázók emellett 2,17 milliárd forint önrész
vállalására tettek javaslatot.
A pályázók több, mint fele – az Inno-Szolnok
Nkft-hez hasonlóan - közszolgáltató volt, akik a
szelektív
hulladékgyűjtési
rendszereik
fejlesztéséhez nyerhettek kedvező feltételek
mellett támogatást.
Az
iparfejlesztési
pályázaton
jelenleg
rendelkezésre álló forrás 1,9 milliárd forint,
melyből 1 milliárd forintot a Kormány hagyott
jóvá
az
OHÜ
részére
még
2013.
decemberében. A keret fennmaradó részét az
NGM hagyta jóvá az OHÜ 2012-ben fel nem
használt forrásából, melyet az OHÜ 2013. évi
forrásából egészített ki.
A pályázható keret fedezetét a termékdíj bevétel
teremtette meg, mely 2012-ben nettó 57
milliárd, bruttó 72 milliárd forintot tett ki. Ebből
a forrásból a Kormány 2012-ben bruttó 13,52
milliárd forintot hagyott jóvá az OHÜ részére
szakmai feladatai ellátására, valamint további
1,2
milliárd
forintot
működési
költségei
fedezésére.

Megvalósuló fejlesztés
Jelen pályázat keretén belül a Társaság a
Tiszazugi Önkormányzatok Társulása területén
(Inno-Szolnok Nonprofit Kft. szolgáltatási területe)
kívánja fejleszteni a csomagolási hulladékok
szelektív gyűjtését.
A szelektív gyűjtés jelenleg gyűjtőszigetes
gyűjtéssel biztosított azonban a házhoz menő
gyűjtés kapacitásainak hiánya a további fejlődés
gátját jelenti.
A pályázati forrás által biztosított támogatási
összegből egy tömörítős felépítményű modern
gyűjtő jármű beszerzésével az önkormányzatok
családi házas övezeteiben kerül bővítésre a
házhoz menő szelektív hulladék gyűjtés.
A begyűjtésre kerülő hulladékok a Szelevényi
Hulladékkezelő
Központ.
alatt
található
válogatóműben ill. a Szolnok, Újszász úti
válogatómű területén kerülnének utóválogatásra,
ahol a frakciókra válogatás és ezt követő bálázás
megfelelő személyzettel és gépparkkal biztosított.
A beruházás megvalósításával és üzemeltetésével
amellett, hogy 3 új munkahely létesül, a lerakásra
kerülő csomagolóanyagok mennyisége csökken, a
jelenlegi közszolgáltatás színvonala nő, a műszaki
védelem melletti ártalmatlanítás helyett az
újrahasznosítás térnyerése biztosítottá válik.
A projekt zárására a megkötött Támogatási
Szerződés alapján 2014. április 30-ig kerül sor
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