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SAJTÓKÖZLEMÉNY
ELINDULT AZ ESZKÖZBESZERZÉS

1,761 milliárd forint európai uniós forrás felhasználásával valósul meg a 33 település alkotta a Délalföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése
eszközbeszerzésekkel, a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében. A 32 települést
érintő projekt fontos állomáshoz ért: elindult az eszközbeszerzés.
A beruházás keretében a Társulás költséghatékonyan üzemeltethető járműveket szerez be a kevert
települési hulladékok begyűjtő infrastruktúrájának fejlesztése, az elhasznált, uniós vagy hazai
támogatással nem finanszírozott edényzet cseréje, valamint a zsákos gyűjtés kiváltása érdekében.
A beszerzés alatt álló eszközök használatával a hulladékgazdálkodási feladatok
hatékonyabban valósítható meg a költség-hatékonysági feltételek jelentős javulása mellett.

ellátása

A projekt részben a szelektív hulladékgyűjtési rendszer fenntartását és fejlesztését tűzte ki célul, amelynek
érdekében 4 db önrakodó daru adapterrel felszerelt multiliftes konténeres gyűjtőjármű kerül leszállításra.
A hulladékudvarok hatékonyabb üzemeltetéséhez, és a konténeres szállítás feltételeinek fejlesztéséhez
továbbá 3 db új konténeres gépjármű is beszerzésére kerül, azzal, hogy a mórahalmi körzet esetében a
platós cserefelépítmény segítségével az eszköz alkalmazható a közterület fenntartási hulladékszállítási,
illetve az illegális hulladéklerakók felszámolásával együtt járó feladatok ellátására is.
Az új hulladékgyűjtő járművekkel a meglévő, korábban ISPA/KA pályázat keretein belül kiépítésre került
gyűjtőszigetek és hulladékudvarok kiszolgálása, hulladékszállítási feladatai határidőben, a közszolgáltatási
igényeknek megfelelően láthatóak el, valamint az eszközök speciális kialakításukra tekintettel a lomtalanítási
feladatok ellátása során is hadra foghatóak.
A fejlesztés eredményeképpen az új eszközök által nyújtott üzembiztonsággal a heti rendszerességű
ürítési gyakoriság, ezzel pedig a közszolgáltatás ellátásának biztonságos ellátása valósul meg.
A tervezett beszerzések közül a 10 m3-es kompakt gyűjtő járművek Szeged belterületén a szűk
utcákban, a környező települések külterületein, valamint a térségre jellemző tanyavilágban végzik el
a munkákat.
A multiliftes pótkocsi elsősorban a Mórahalmi átrakóállomás kiszolgálását biztosítja majd, de kialakítása
révén alkalmas a gyűjtőszigetekről származó hulladékok válogatóműbe történő szállítására is.

Egy új, kis kompakt gyűjtőjármű Mórahalom körzet ellátását tervezett biztosítani elsősorban olyan
helyszíneken, ahol a megközelítés nehézségeire tekintettel a jelenleg alkalmazott eszközökkel a
hulladékszállítási, gyűjtési feladatok nem voltak megoldhatóak, elvégezhetőek.
A települési hulladékgyűjtési rendszer fejlesztésének részeként Szeged körzet esetében 5 db 16 m3-es és 5
db 21 m3-es db gyűjtőjármű, míg Mórahalom körzet esetében 2 db 21 m3-es és 1 db 5-7 m3-es kompakt
gyűjtő jármű beszerzésére kerül sor.
A Szeged, Sándorfalvi úti regionális hulladéklerakó telepen végzett egyes hulladékkezelési technológiák
(komposztálás, válogatás, aprítás, tömörítés, stb.), és a hulladéklerakó telepen üzemelő hulladékkezelő
létesítmények (válogató üzem, komposztáló üzem, biogáz üzem, építési bontási hulladék feldolgozó üzem,
stb.) belső anyagmozgatási feladatai szükségessé teszik a keletkezett hasznosítható anyagok, valamint a
keletkezett elsődleges és másodlagos hulladékok anyagmozgatási feladatainak hatékony ellátását. A most
beszerzésre kerülő homlokrakodó gép és billenőplatós célgép segítségével a szállítási feladatok
hatékonyságának növelése mellett a jelenleg alkalmazott alvállalkozói teljesítés kiváltására kerül sor, amely
a költségek mérséklését teszi lehetővé.
A beszerzések között gyűjtőedények is szerepelnek, amelyek a kevert települési hulladékok gyűjtését
szolgálják. Az edények beszerzése kettős célt szolgál, egyrészt az elhasználódott, közel 15 éves
edényállomány kerül megújításra, másrészről pedig az elavult zsákos vegyes települési hulladék
gyűjtési rendszer kerül kiváltásra.
A 60-1100 l-es edények beszerzése mellett a projekt keretein belül acél konténereket is vásárol a
Társulás, amelyekkel egyrészről a jelenlegi szelektív hulladékgyűjtő rendszerhez szükséges
eszközpark kibővíthető, másrészről pedig az intézményi gyűjtési feladatok ellátása (iskolák,
polgármesteri hivatalok, önkormányzati fenntartású intézmények) elérhetővé válik.
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