
 
 
 

 

 

Tisztelt Polgármester Asszony, Polgármester Úr! 
 

Örömmel tájékoztatom, hogy a Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás fejlesztési pályázata is lassan sikerre jut. Megkaptuk a Fejlesztési Igazgatóság 
Támogató levelét, amely szerint 2.839.314.264 Ft támogatásban részesítik a projektet. A projekt 
végleges költségvetése 530 Mft-al kevesebb, mint terveztük. Egyrészt nem engedélyezték, hogy 
Veszkényben hulladékudvar létesüljön, vélhetően az alacsony kihasználtsága miatt, bizonyítanunk kell a 
beledi, szanyi és kimlei udvar létjogosultságát, 166 hulladékgyűjtő szigetet engedélyeztek, és 
csökkentették a beszerzendő eszközök tervezett árát is. Ez adja ki a fenti csökkentést.  

Mindezek ellenére azt gondolom a pályázat sikeres és ezzel a támogatási összeggel is meg tudjuk 
valósítani a projektet.  

Megköszönve sok éve tartó türelmüket és a rengeteg, néha talán felesleges adatszolgáltatást, most 
mégis ezt kérem, remélve hogy ez lesz az utolsó. 

Mellékelem a kimutatásunkat a tervezett hulladékgyűjtő szigeteket illetően. Kérem, nézzék meg, 
véleményezzék, 166 fölé nem tudunk menni, mert nem támogatják, minden településre jut legalább egy. 
Azt kérem, minden település jelölje ki a szigetek végleges helyét és adjon ki arra a helyre a Társulás 
javára szóló, határozatlan időre közterület-használati engedélyt.  A Társulási Tanács 2011. február 8-i 
döntése értelmében kérjük, a terület használatot térítésmentesen engedélyezzék. 

Elvégezve az utolsó kalkulációkat is, a Társulás által fizetendő önerő mértéke 900 MFt. Ebből 
korábbi döntésünk értelmében 500 MFt-ot fizet meg a közszerzéssel kiválasztandó üzemeltető, aki a 15 
éves üzemeltetési jogért ennyi koncessziós díjat kell hogy fizessen. A Társulás tagjaira ezek alapján 400 
MFt önerő vállalása és megfizetése jut. Ehhez is mellékeltem egy táblázatot.  

 
A Támogatási Szerződés megkötéséig igazolnunk kell a fenti önerő meglétét, ezért – remélem 

utoljára – kérek minden önkormányzattól: 
• banki igazolást a fenti önerő meglétéről  
• képviselő testületi határozatot az önerő megfizetésének vállalásáról a táblázatban 

megadott évekre vonatkozóan. (2011-2012-2013) azaz a gördülő költségvetésbe kérem 
ezeket beépíteni 

 
 
A Támogatási Szerződést 2011. március 20-ig kell megkötnünk, ezért kérem, a fenti igazolásokat és 
testületi határozatokat 2011. március 7-ig elfogadni és megküldeni szíveskedjenek.  
 
 
Kelt, Mosonmagyaróváron, 2011. február 10.-én 
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