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Szám: Ö -5/2011 

Tárgy: Tájékoztatás Aszód Város Önkormányzata részére a regionális hulladékgazdálkodási 

programban végzett munkáról 

 

Aszód Város Önkormányzata 

Sztán István Úr 

polgármester 

Aszód  

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

745-47/2010. számú átiratában, melyhez csatolta Aszód Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 337/2010. (XII.16.) ÖKT. számú határozatát, az alábbi tájékoztatást adom: 

 

Regionális hulladékgazdálkodási programunk a 2005-ben aláírt támogatási szerződés alapján, 

a később tervezett műszaki tartalommal döntő többségben megvalósult. 

 

Elmaradt műszaki tartalomként a Pest Megyében lévő 7 hulladékudvart, valamint egy 

víztermelő kút megépítését tudjuk megnevezni. E műszaki tartalom egy része közvetlenül 

érinti Aszód Várost is, hiszen az Önök közigazgatási területén is terveztünk hulladékudvart. 

 

A regionális program EU által finanszírozott időszaka 2010. december 31-én lezárult, jelen 

állapotban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kormány előterjesztést készített arra, hogy a 

hiányzó projekt elemek megépítésére, mely 2011. december 31-ig kötelező, legalább 80 %-os 

hazai támogatást kapjunk. 

Fentiek alapján a projekt végleges és pénzügyi értelemben vett zárására előre láthatólag 2012-

ben kerülhet sor. 

A 2011. évben számos ellenőrzés várható a hazai és Európai Számvevőszék és egyéb állami, 

közigazgatási szervek részéről. 

A Társulási Tanács döntése értelmében a hulladékot be nem szállító településekkel szemben 

is megindult a működési költségek rájuk eső részének bekérése. 

 

Mint azt Önök is tudják, a regionális hulladékkezelő üzemek működnek, beindítottuk a 

szelektív hulladékgyűjtést, a tavasz folyamán a háztartási veszélyes és elektronikai hulladékok 

folyamatos begyűjtése is megkezdődik. 

 

Az elmúlt 6 év mindennapi munkájáról nagyon nehéz az egyes Képviselő-testületek számára 

összegző tájékoztatót készíteni, hiszen maga a program pályázati, tervezési, közbeszerzési, 

kivitelezési, műszaki átvételi, üzemeltetési, elszámolási fejezetei alatt is számos részterületet 

érint. Jól jellemzi a munka nagyságát a több száz dossziét kitevő iratanyag, a több ezer oldalra 

rúgó műszaki, üzemeltetési dokumentáció. 

 

A teljes munkáról, minden területet is csak érintve, több 10 oldalnyi tájékoztatót lenne 

szükséges írni, így sem lenne biztos, hogy arra a szakterületre tudunk fókuszálni, mely 

Önöket egy általános tájékoztató mögött a leginkább érdekli.  
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Fentiek miatt ismét jelzem Polgármester Úrnak, hogy Önnek, vagy Képviselő-testülete 

tagjának lehetősége van arra, hogy központi telephelyünkön az iratokba betekintsenek, vagy 

közvetlen tájékoztatást kérjenek. 

 

Kérem válaszom szíves elfogadását. 

 

Tisztelettel:  

 

 

 

Gödöllő, 2011. január 17. 

 

 

         Gyenes Szilárd 

            PIU vezető 

                ügyvezető igazgató 

 

 

 


