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Tisztelt Társulási Tanács! 
 
A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2017-ben pályázatot nyújtott be „Komplex hul-
ladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Ke-
zelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel 
az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezéssel a köké-
nyi válogatómű fejlesztésére, mely pozitív elbírálásban részesült. Ennek köszönhetően a 
Társulás a KEHOP-3.2.1-15-2017-00029 azonosítószámú projektben 1.187.058.092 Ft 
támogatás lehívására szerzett jogosultságot. 
 
A fejlesztés célja a lakosságtól szelektíven begyűjtött, anyagában hasznosítható hulladé-
kok válogatási hatékonyságának fejlesztése és ezáltal a válogatás költségeinek csökken-
tése a fenntartható működtetés biztosításához.  
 
A pályázat építéshez kapcsolódó költségek önerejének elkülönítéséről a Társulás a 
12/2021. (III.18.) számú határozatában már döntött, mely alapján 122.921.612.-Ft önerő 
került elkülönítésre. Azonban nem rendelkezik az egyéb szolgáltatások – mint szemlélet-
formálási kampány – és kötelező nyilvánosság önerejéről. 
 
Mint minden uniós finanszírozásban megvalósuló pályázatnak, a fent említett projektnek 
is elengedhetetlen eleme a kötelező nyilvánosság és tájékoztatás biztosítása. A projekt 
keretében megvalósuló hulladékgazdálkodási beruházásokhoz kapcsolódó PR és tájé-
koztatási feladatok teljes körű ellátását a Medialog Hungary Kft. teljesíti Megbízási szer-
ződésben foglaltak szerint. Az önerő elkülönítéséről Támogatási szerződés határoz. A 
Megbízási - és Támogatási szerződés értelmében 575.641.-Ft biztosítása vált szüksé-
gessé. 
 
Továbbá a pályázat szemléletformálási kampányának keretein belül elérendő cél a hul-
ladék-gazdálkodással kapcsolatos alapinformációk célcsoportokhoz történő eljuttatása a 
megelőzés és a kiépülő rendszer igénybevétele érdekében. A Támogatási szerződés 
alapján ehhez a projektrészhez allokált támogatási összeg 55.000.000.-Ft, amelyhez 
6.000.000.-Ft önerő biztosítása szükséges.  
 
A Támogatási szerződés alapján a két feladatcsoportra tehát összesen további 
6.575.641.-Ft önerő elkülönítése szükséges, melyet a projekthez kötődő korábban meg-
nyitott bankszámlán szükséges elkülöníteni, továbbá a Társulás 2022. évi költségvetés-
ében szerepeltetni.  
 
 
Kérem a Tisztelt Tanácsot, hogy az előterjesztésben szereplő önerő elkülönítését jóvá-
hagyni szíveskedjenek. 
 
 
 
Pécs, 2022. február 9. 
 
 
 
Péterffy Attila 
elnök 


