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Kistérségi Társulás elnöke

A FENNTARTÁS MOST A LEGNAGYOBB FELADATUNK! 

Az Európai Unió által finanszírozott, a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztését 

célzó projekt megvalósítása remélhetőleg megváltoztatja az Ország Közepe 
Többcélú Kistérségi Társulás 10 településén élő közel 44 ezer lakos mindennapi 
szokásait. 

A projekt célkitűzése az volt, hogy egy olyan hulladékgazdálkodási rendszer 
jöjjön létre, amely korszerű eszközökkel, modern megoldásokkal, házhoz menő 
szelektív gyűjtéssel segíti elő, hogy a lakosok hulladékszelektálási hajlandósága 
növekedjen. A szelektív gyűjtés mindennapi gyakorlattá válása hozzájárul 
környezetünk megóvásához, erőforrásaink tudatos védelméhez, nemcsak 
magunkért, hanem a felnövekedő nemzedékekért is tesszük mindezt. 
A beruházás keretében minden olyan eszköz beszerzésre került, amely e 
célkitűzést maximálisan elősegíti, így mi lakosok hatékonyan részt vehetünk a 
rendszer fenntartásában. Mint már többször is hangsúlyoztam, az itt élő polgárok 
együttműködése nélkül ezek a beszerzések kevésnek bizonyulnak, az Önök 
gyakorlati hozzájárulására nagy szükség van. Bízom abban, hogy a projekt során 
lefolytatott szemléletformálási kampány hasznosnak bizonyul és sok olyan lakost 
is szelektálásra buzdít majd a kiosztott tájékoztatók és kiadványok tartalma, akik 
mindeddig kevés jelentőséget tulajdonítottak ennek az ügynek. 
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés rendkívül kényelmes formája annak, 
hogy a lerakókra kerülő háztartási hulladék mennyiségét csökkentsük. 
Ez a fenntartható fejlődés és környezettudatos jövő záloga.

A szemléletformálás kiadványai, illetve a projektről egyéb információ
http://www.orszagkozepe.net/ oldalon található. 



1. ütem

13500 db 120 literes szelektív hulladékgyűjtő edény
200 db 1100 literes szelektív hulladékgyűjtő edény 
1 db kompaktor ( hulladéktömörítő)
1 db hulladékgyűjtő jármű
1 db válogatósor és bálázó
1 db 20 lábas tároló konténer
Vállalatirányítási rendszer és járatoptimalizálás

2. ütem

1 db daruval ellátott konténeres gyűjtőjármű
1 db kétkaros konténeres gyűjtőjármű
2 db kommunális tömörítős gyűjtőjármű
5000 db házi komposztáló
1 db rakodógép

AZ OKÖT HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZERÉNEK 
FEJLESZTÉSE ESZKÖZBESZERZÉSEKKEL CÍMŰ 
PROJEKT SORÁN MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEK

A projekt során igénybe vett 
Európai Uniós támogatás: 

695,89 Millió Forint


