Gyomaendrőd Város Polgármestere
5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124.
Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288
Web site: www.gyomaendrod.hu
e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu

MEGHÍVÓ
Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a
Képviselő-testület

2013. július 30-án 16 órakor
kezdődő rendkívüli ülésére az Új Városháza üléstermébe.



Napirend:

1. KEOP-1.1.1/C/13 sz. hulladékgazdálkodás fejlesztésével kapcsolatos pályázat
benyújtása
2. Bejelentések

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, 2013. július 26.
Várfi András
polgármester



A nyilvános ülés napirendjeinek előterjesztései PDF dokumentumként letölthetők a város honlapjáról a Városunk
főmenüből
nyíló,
Önkormányzat

Testületi
ülések

Előterjesztések
menüpontban.
http://www.gyomaendrod.hu/hu/eloterjesztesek
Amennyiben a portál bal oldalán lévő Bejelentkezés blokkban belépnek az azonosító adataikkal, akkor ott a zárt ülés
előterjesztéseit is letölthetik PDF dokumentumként.

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testület
2013. július 30.
napján tartandó rendkívüli üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. július 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

KEOP-1.1.1/C/13 sz. hulladékgazdálkodás fejlesztésével kapcsolatos pályázat benyújtása
Nyíri Szmolár Eszter
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A KEOP-1.1.1/C/13-as számú „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése,
informatikai korszerűsítése” című pályázat 371/2013. (VII.9.) Gye. Kt. számú határozattal jóváhagyott, gyomaendrődi
vonatkozású műszaki tartalma a pályázatíró szakembereivel valamint a pályázatban részt vevő önkormányzatok
képviselőivel történt többszörös egyeztetések és némi módosítás után végelegesnek, benyújthatónak mondható,
mely a következők szerint alakul:
Eszközbeszerzés GYOMAENDRŐD
Eszköz megnevezése
2. Szelektív hulladék gyűjtési rendszer
fejlesztése, korszerűsítése
Szelektív hulladékgyűjtő edényzet
Kistehergk alapgép+emelődarus
adapter+utánfutó vagy Kistehergk emelődarus
adapterrel, billenő platóval
1 db 5 t billenős pótkocsi + MTZ Erőgép
3. Szelektíven gyűjtött hulladék előkezelése,
anyagában történő hasznosítása
10 db 3 m3 konténer
10 db 5 m3 konténer
4. Vegyes hulladék gyűjtési rendszer
fejlesztése, korszerűsítése
Informatikai fejlesztés NEWT renszerrel
5. Hulladékgazdálkodási létesítmények
fejlesztése, korszerűsítése
1 db konténer szállító jármű
1 db villás targonca (6t, diesel)
1 db mobil üvegtörő kanál + erőgép (Bobcat)
1 db forgó kotró
1 db gumikerekes dózer
Mindösszesen nettó:
Tervezett önerő:
Tervezett ÁFA:
Tervezett egyéb projekt kts. ÁFÁ-ja, rész:
Tervezett önerő összesen:

Tervezett
mennyiség db

Becsült Ft/db
nettó érték

3 050 db

6 557,38 Ft

Egyéb projekt költségek összesen:
Egyéb projekt költségek ÁFA:

25 400 000 Ft

13 000 000 Ft
10 000 000 Ft

16 510 000 Ft
12 700 000 Ft

250 000 Ft
350 000 Ft

2 500 000 Ft
3 500 000 Ft

3 175 000 Ft
4 445 000 Ft

4 db 1 500 000 Ft

6 000 000 Ft

7 620 000 Ft

1 db 6 000 000 Ft
1 db 8 000 000 Ft
1 db 20 000 000 Ft
1 db 30 000 000 Ft
1 db 30 000 000 Ft

6 000 000 Ft
8 000 000 Ft
20 000 000 Ft
30 000 000 Ft
30 000 000 Ft
149 000 000 Ft
7 450 000 Ft
40 230 000 Ft
3 970 526 Ft
51 650 526 Ft

7 620 000 Ft
10 160 000 Ft
25 400 000 Ft
38 100 000 Ft
38 100 000 Ft
189 230 000 Ft

1 db 13 000 000 Ft
1 db 10 000 000 Ft
10 db
10 db

46 063 026 Ft
159 000 000 Ft
149 000 000 Ft
52 000 000 Ft
95 000 000 Ft
5 000 000 Ft
460 000 000 Ft
45 400 000 Ft
12 258 000 Ft
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Becsült bruttó
érték

20 000 000 Ft

Siekres EU pályázat esetén önerő:
Arányok:
Szarvas:
Gyomaendrőd:
Csabacsűd:
Kondoros:
Kardos:
Mindösszesen:

Becsült nettó
érték

35%
32%
11%
21%
1%
100%

Projekt költségek részletes:
Tanulmányok és vizsgálat
Közbeszerzés
Projekt menedzsment
PR, ismeretterjesztés
Tájékoztatás, nyilvánosság

5 000 000 Ft
13 000 000 Ft
10 000 000 Ft
12 500 000 Ft
4 900 000 Ft

A módosítások a következő indokok miatt váltak szükségessé:
1.) A kiírásban ugyan nem szerepelt, de a megvalósíthatósági tanulmány egyik részében meghatározásra került,
hogy a pályázható körök 5. pontjában szereplő tételek nem haladhatják meg a pályázott összeg 25%-át. Ez a
momentum csupán pár napja jutott a projektben résztvevők tudomására, így mindenképpen szükséges volt a
tervmódosítás. Ennek megfelelően az 1-4.-es pontokat kellett úgy meghatározni, hogy az 5. pontban a 25%-os arány
tartható legyen. Ugyanakkor minden település ragaszkodott ahhoz, hogy az 5. pont alatt meghatározott módon,
gépesítéssel fejlessze mostani állományát. Hogy tartható legyen az 5-ös pont 25%-a, az az elhatározás született,
hogy mindenképpen szükséges némi átcsoportosítás, ill. az informatikai fejlesztést megtartani (növelni).
2.) Az informatikai fejlesztés azonban megosztotta a Társulási tagokat, mert ennél a pontnál az előírt
megvalósítandó cél a Kistérségi egységes informatikai rendszer. E rendszer alapjai sajnos a mai napig nincsenek
lefektetve, hiszen az előző KEOP pályázatban vállaltak szerint már létre kellett volna jönnie egy a Körös-szögi
Kistérség Többcélú Társulás tulajdonában lévő nonprofit cégnek, amely összefogja a Kistérség
hulladékgazdálkodását a pályázat kapcsán. Mivel ez a cég még nem jött létre, így a mostani pályázatban
kialakítandó rendszert jóval nehezebb meghatározni (a cég létrehozása folyamatban, jogi anyagot augusztus
hónapra ígértek). Az üzemeltetési koncepció alapjaként le lett fektetve, hogy a létrehozandó nonprofit cég 1%-os
részesedést szerez az önkormányzati közszolgáltatókban, ekkor a non-profit cég in-house beszerzéssel kijelölheti az
önkormányzati cégeket alvállalkozóként.
A tömegarányos díjfizetési rendszer folyamatosan vitatott kérdés, ugyanannyi érv szól az alkalmazása mellett, mint
ellene. Abban azonban a többség az egyeztetések végén egyet értett, hogy a súlymérés alapján történő számlázás
többlet költségekhez vezetheti az önkormányzatokat, és növeli az illegálisan lerakott szemét mennyiségét. A
tömegarányos díjfizetést lehetővé tevő eszközfejlesztés várható költségei pedig olyan mértékűek a használt
járművek tekintetében, hogy abból a ráfordításból már akár új eszközök is beszerezhetők lennének. A megkeresett
informatikai cég több perspektívát nyújtott be (a rendszerek leírását az előterjesztés melléklete tartalmazza), melyből
végül az alábbi került meghatározásra:
1. NEWT rendszer minden autóra, ez képezi az egységes rendszert, ennek adatai futnak be a jövőbeni központi
céghez.
2. RFID chip-es (ürítéseket számoló) rendszer, mely igény szerint alkalmazható a meglévő autók átalakításával és a
hulladékgyűjtő edények chippel történő ellátásával.
3. Hitelesített tömegmérő rendszer a meglévő autók átalakításával.
Gyomaendrőd az 1. rendszert alkalmazná csupán, mivel a 2-eshez hasonló rendszere már van, a 3-as rendszer
pedig túlságosan nagy költségekkel járna.
Szarvas mindhárom rendszert alkalmazni kívánja, Csabacsűd és Kondoros 1-es és 2-es rendszert alkalmazna. Mivel
szigorúan ki lett kötve, hogy a jelenlegi szolgáltatók lesznek az alvállalkozói a létrehozandó cégnek, így a NEWT
rendszer képezné az egységet, a többi informatikai fejlesztés opcionálisan választható, illetve elvileg a jelenlegi
gyomaendrődi rendszer is beilleszthető.
3.) Az informatikai fejlesztésre - gyomaendrődi vontakozásban - szánt 20 M Ft-ból „kieső” rész átcsoportosításra
került részben a 2-es csoportban meghatározott műszaki tartalom növelésére, részben az eleinte rosszul felosztott
összköltségből eredő – más önkormányzatnál fellépő hiányok pótlására. Ez az átcsoportosítás előnyös abból a
szempontból is, hogy a végleges műszaki tartalom alapján meghatározott arányokkal szorzott projekt összköltség –
Gyomaendrőd vonatkozásában – nem haladja meg a tervezett maximális 60 M Ft-ot.
Az önerőhöz még hozzá kell tenni, hogy a Kistérség az EU önerő alapra is pályázik, így az önerő 75%-a sikeres
pályázat esetén ebből az alapból kerül finanszírozásra, így a ránk eső rész 25%-ra csökken.
4.) A 2013. július 9-én tartott rendkívüli ülésen még nem volt ismert a teljes projekt lebonyolításának költségei,
valamint a közbeszerzés, a tájékoztatás, a nyilvánosság, és a projektmenedzsment Önkormányzatunkra eső része.
Mivel az „előzetes költség elosztásba” nem lettek beleszámítva ezek a költségek, így az előirányzott 500 M Ft-ot
ezen költségek beépítésével az eszközbeszerzések terhére csökkenteni kellet, tehát pluszként nem jelentkezik,
hanem az eszközbeszerzésből kivonásra került. Ezek a költségek betervezése is jól látható most már fenti
táblázatból.
Összefoglalva elmondható, hogy az előző években elindult hulladékkezeléssel kapcsolatos fejlesztésekre irányuló
pályázattal nyert eszközök megfelelő kiegészítésére, hatékonnyá tételére, a Kistérségben meglévő cégek
összehangolására, gazdaságosabb működésére irányul jelen projekt. Az előzetesen meghatározott, a Testület által
is jóváhagyott műszaki tartalom nagy vonalakban már nem változott, a fő cél továbbra is a hatékony eszközök
beszerzése, az elavult, nem üzembiztos gépek lecserélése, valamint az önkormányzati szolgáltató fenntartása.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására, a műszaki tartalom elfogadására,
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valamint Polgármester úr felhatalmazása, hogy a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatot aláírja.

1. döntési javaslat
"KEOP-1.1.1./C/13 sz. pályázat műszaki tartalmának véglegseítése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-1.1.1/C/13-as azámú „Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című pályázat
műszaki tartalmát a módosításoknak megfelelően az alábbiak szerint határozza meg:

Eszközbeszerzés GYOMAENDRŐD
Eszköz megnevezése
2. Szelektív hulladék gyűjtési rendszer
fejlesztése, korszerűsítése
Szelektív hulladékgyűjtő edényzet
Kistehergk alapgép+emelődarus
adapter+utánfutó vagy Kistehergk emelődarus
adapterrel, billenő platóval
1 db 5 t billenős pótkocsi + MTZ Erőgép
3. Szelektíven gyűjtött hulladék előkezelése,
anyagában történő hasznosítása
10 db 3 m3 konténer
10 db 5 m3 konténer
4. Vegyes hulladék gyűjtési rendszer
fejlesztése, korszerűsítése
Informatikai fejlesztés NEWT renszerrel 4 autó
tekintetében
Informatikai fejlesztés NEWT és RFID
rendszerrel 1 autó tekintetében
5. Hulladékgazdálkodási létesítmények
fejlesztése, korszerűsítése
1 db konténer szállító jármű
1 db villás targonca (6t, diesel)
1 db mobil üvegtörő kanál + erőgép (Bobcat)
1 db forgó kotró
1 db gumikerekes dózer
Mindösszesen nettó:
Tervezett önerő:
Tervezett ÁFA:
Tervezett egyéb projekt kts. ÁFÁ-ja, rész:
Tervezett önerő összesen:

Tervezett
mennyiség db

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 07. 29.
Felelős: Várfi András
2. döntési javaslat
"KEOP-1.1.1./C/13 sz. pályázattal kapcsolatos nyilatkozat"
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Becsült Ft/db
nettó érték

Becsült nettó
érték

Becsült bruttó
érték

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a a KEOP-1.1.1/C/13. sz. pályázattal kapcsolatos településre
vonatkozó nyilatkozat aláírására.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 07. 29.
Felelős: Várfi András
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Tisztelt Képviselő-testület!
A KEOP-1.1.1/C/13-as számú „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című pályázat 2013.07.25-ei egyeztetése
után a beadás napján további változáson esett át! Az eszközbeszerzésre szánt keretösszeg
a megállapodott 460 M Ft-ról 480 M Ft-ra változott. Tehát a résztvevő 5 önkormányzat megfelelően elosztva 20 M Ft erejéig növelheti még a műszaki tartalmat, bár személyes találkozás/egyeztetés hiányában valószínűleg ez nehezebben lesz kivitelezhető.
A változás Gyomaendrődöt abból a szempontból érinti, hogy az előterjesztésben leírtakban
nem lett figyelembe véve az a momentum, hogy Kardos új edényeket kíván beszerezni e pályázat tekintetében, melyekre kéri a chip-eket. Kardosról köztudott, hogy ott a
Gyomaközszolg Kft. végzi a hulladékszállítást. Ha ezt a területet meg kívánjuk tartani, akkor
egy hulladékgyűjtő járművet mindenképpen szükséges felszerelni az RFID chip leolvasó
technológiával is. (Bár a pályázatíró megemlítette, hogy költséghatékonyabb lenne a Kistérség szempontjából, ha Kondoros szállítana a pályázott új autójával…)
A pályázatíró ráadásul a következő mennyiségeket vette számításba: Szarvason 3 autó, Kondoroson 1 autó, Gyomaendrődön 5 autó (4 meglévő+1 új beszerzés KEOP-1.1.1/2F keretében). Kondoros azonban 2 autót tervez beszerezni, tehát az árajánlatban szereplő 9 autó már
nem állja meg a helyét (összesen 9 gépjármű van betervezve, viszont az autók várható alakulása: 3 autó Szarvas, 1 vagy 2 autó Kondoros, 4 vagy 5 autó Gyomaendrőd).
Fentiekből adódóan kérdés az, hogy szeretnénk-e megtartani Kardost, és ezzel vállaljuk-e egy
autó RFID rendszerrel történő felszerelését (+ nettó 3.500.000.- Ft-ot jelent, mely az eszközbeszerzés véglegesítéséből adódó +20 M Ft-ból teljesíthető, ill. az önerőt sem növeli lényegesen). Ez esetben a határozatban már e rendszert is jóvá kell hagyni.
További kiegészítésre van szükség a tekintetben is, hogy az előterjesztésben a kalkuláció még
4 autóra készült, nem volt tisztázva az a kérdés, hogy az új autó beszerzésével lecserélünk egy
régit vagy hozzátesszük a meglévő állományhoz az újat.
Összefoglalva a további módosítást a Gyomaendrődi eszközbeszerzés alakulása:

Eszközbeszerzés GYOMAENDRŐD
Eszköz megnevezése

Tervezett

Becsült Ft/db

Becsült nettó

Becsült bruttó

mennyiség db

nettó érték

érték

érték

2. Szelektív hulladék gyűjtési rendszer fejlesztése, korszerűsítése
Szelektív hulladékgyűjtő edényzet
3 050 db
6 557,38 Ft
Kistehergk alapgép+emelődarus

20 000 000 Ft

25 400 000 Ft

13 000 000 Ft

16 510 000 Ft

1 db 10 000 000,00 Ft
10 000 000 Ft
Erőgép
3. Szelektíven gyűjtött hulladék előkezelése, anyagában történő hasznosítása
10 db 3 m3 konténer

12 700 000 Ft

adapter+utánfutó vagy Kistehergk
emelődarus adapterrel, billenő
platóval
1 db 5 t billenős pótkocsi + MTZ

1 db 13 000 000,00 Ft

10 db

250 000,00 Ft

2 500 000 Ft

3 175 000 Ft

10 db
350 000,00 Ft
4. Vegyes hulladék gyűjtési rendszer fejlesztése, korszerűsítése
Informatikai fejlesztés NEWT
4 db 1 500 000,00 Ft
renszerrel

3 500 000 Ft

4 445 000 Ft

6 000 000 Ft

7 620 000 Ft

3 500 000 Ft

4 445 000 Ft

10 db 5 m3 konténer

Informatiak fejlesztés RFID

rendszerrel egy autó tekintetében
(árban benne van a NEWT renszer

1 db 3 500 000,00 Ft
is!)
5. Hulladékgazdálkodási létesítmények fejlesztése, korszerűsítése
1 db konténer szállító jármű
1 db

6 000 000,00 Ft

6 000 000 Ft

7 620 000 Ft

1 db

8 000 000,00 Ft

8 000 000 Ft

10 160 000 Ft

1 db villás targonca (6t, diesel)

1 db mobil üvegtörő kanál + erőgép
(Bobcat)
1 db forgó kotró
1 db gumikerekes dózer
Mindösszesen nettó:
Tervezett önerő:
Tervezett ÁFA:
Tervezett egyéb projekt kts. ÁFÁ-ja, rész:
Tervezett önerő összesen:
Siekres EU pályázat esetén önerő:

1 db 20 000 000,00 Ft
1 db 30 000 000,00 Ft
1 db 30 000 000,00 Ft

20 000 000 Ft 25 400 000 Ft
30 000 000 Ft 38 100 000 Ft
30 000 000 Ft 38 100 000 Ft
152 500 000 Ft 193 675 000 Ft
7 625 000 Ft
41 175 000 Ft
4 033 107 Ft
52 833 107 Ft
47 114 357 Ft

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS /RÉSZLET!/
a
Környezet és Energia Operatív Program
KEOP-1.1.1/C/13
Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek
eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése
című
konstrukcióhoz

érvényes: 2013. június 21-től
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A1. Alapvető cél és háttér információ
A Környezet és Energia Operatív Program hulladékgazdálkodási beavatkozási logikája
alapján, összhangban a hatályos jogszabályok előírásaival és a lakosság
egészségvédelme érdekében az országban mindenütt közel azonos színvonalú, de a helyi
adottságoknak
megfelelően,
technológiájában
differenciált
hulladékgazdálkodási
feltételeket kell létrehozni.
A korszerű, logisztikai alapon szervezett, a szelektív hulladékkezelésre alapozott
hulladékgazdálkodási rendszereken keresztül lehetséges a hulladékgazdálkodási
prioritások
érvényre
juttatása
(megelőzés,
hasznosítás,
környezetkímélő
ártalmatlanítás).
A lakosság egészségvédelme érdekében, az Európai Uniós, továbbá a hazai jogszabályi
követelmények kielégítése céljából az elmúlt években számos hulladékgazdálkodási
rendszer továbbfejlesztése, bővítése megtörtént, illetve folyamatban van (részben
ISPA/KA, részben KEOP forrásból). A hatékony, térségi szintű hulladékgazdálkodási
rendszerek kialakításával biztosítani lehet az uniós előírások által meghatározott országos
célkitűzések elérését.
A konstrukció keretében a hulladék lerakástól történő eltérítéséhez szükséges eszközök
támogathatóak. A konstrukció a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek
eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése révén hozzájárul a hazai
hulladékgazdálkodás jogszabályi hátterének átalakításával, kiemelten a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) hatályba lépésével jelentkező új feladatok,
kötelezettségek teljesítéséhez. A konstrukció egyik célja a piaci viszonyok
átrendeződéséből, a közszolgáltatási rendszerek átalakulásából adódó kieső szállítási és
kezelő kapacitások helyettesítése a szolgáltatás fenntarthatóságának érdekében. A
lerakási járulék bevezetésével a környezetvédelmi szempontokon túlmenően
gazdaságilag is indokolttá válik a hulladék lerakás előtti kezelése, és ezzel a lerakott
hulladék mennyiségének csökkentése.
Továbbá lásd Általános Pályázati Útmutató.

A2. Támogatás mértéke
A projekt megvalósítására nyújtható támogatás mértéke:
A 260 millió Ft vagy annál nagyobb összköltségű projekteknél az elszámolható kiadás
meghatározása a kötelezően alkalmazandó költség-haszon elemzés útmutató szerint
elkészített és értékelésre benyújtott költség-haszon elemzés által megállapított
finanszírozási hiányból származtatott összeg alapján történik. A projekt-megvalósítás
esetében a támogatás aránya (az elszámolható kiadásra vonatkozóan):
maximum 100% lehet, de a támogatás összege nem haladhatja meg a
támogatási korlátot: a pályázati felhívás C3. pontjában szereplő elszámolható
költségek 95%-át.
A 260 millió Ft alatti összköltségű projekteknél az elszámolható kiadás - a projektben
szereplő támogatható tevékenységek besorolásától függetlenül - egységesen az
elszámolható költségek 95%-a. Ezeknél a projekteknél a költség-haszon elemzésből csak
a változatelemzést és a pénzügyi fenntarthatóság vizsgálatát, továbbá tartalékképzés
esetén a kockázatelemzést kell elvégezni.
A kedvezményezettől elvárt saját forrás összege tartalmazza a nem elszámolható
költségeket, a teljes megtérülő projektköltség részt, valamint a finanszírozási hiány
támogatási korlátot meghaladó részét.
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A projekttel összefüggésben, az értékesítésből, szolgáltatásból, bérbeadásból,
regisztrációs díjból és egyéb bevételből a megvalósítás időszakát magába foglaló
teljesítési időponttal számlázott bevétel a teljesítés időpontját is tartalmazó elszámolási
időszakban csökkenti a projekt elszámolható költségeinek összegét!
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási összeg számításánál az előkészítési szakasz
költségeinek megfelelő kezelése érdekében vegye figyelembe a „Módszertani útmutató
hulladékgazdálkodási projektek költség-haszon elemzéséhez” vonatkozó előírásait.

A3. Támogatás összege
A projekt megvalósítására nyújtható támogatás összege:
Min. 100 millió Ft – max. 3 milliárd Ft.
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C. A PÁLYÁZAT TARTALMA
C1. Támogatható tevékenységek
Támogatható szakmai tevékenységek köre: települési szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek továbbfejlesztése, illetve korszerűsítése eszközbeszerzések és/vagy
informatikai fejlesztések révén, továbbá eszközbeszerzések a közszolgáltatás átalakulása
miatt kieső kapacitások helyettesítésére:
1. Megelőzés
A megelőzési tevékenységek az alábbiak lehetnek:
•
•
•

„újrahasználati”
központok
fejlesztése
pl.
meglévő
hulladékudvarok
átalakításával;
a házi komposztálás fejlesztése házi komposztáló edények beszerzésével és az
ahhoz kapcsolódó helyi komposztálási program végrehajtásával;
szemléletformálás a megelőzés érdekében (önállóan nem támogatható
tevékenység).

2. Szelektív hulladék gyűjtési rendszer fejlesztése, korszerűsítése
A
szelektív
gyűjtés
eszközparkjának,
informatikai
korszerűsítése az alábbi tevékenységek révén:
•
•

rendszerének

fejlesztése,

gyűjtőedényzet és gyűjtőjármű beszerzés;
gyűjtőjárat optimalizációra irányuló informatikai fejlesztés.

3. Szelektíven gyűjtött hulladék előkezelése, anyagában történő hasznosítása
Ide tartozik:
•

lomtalanítási hulladék további kezelését, illetve hasznosítását elősegítő eszközök
beszerzése.

4. Vegyes hulladék gyűjtési rendszer fejlesztése, korszerűsítése
A vegyes gyűjtés eszközparkjának, informatikai rendszerének fejlesztése, korszerűsítése
az alábbi tevékenységek révén:
•

•
•

gyűjtőedényzet és gyűjtőjármű beszerzés (a hulladékgazdálkodási rendszerek
korszerűsítésének és hatékonyság-növelésének érdekében a gyűjtőedény és a
gyűjtőjármű beszerzés önmagában nem támogatható tevékenység, csak a
következő két informatikai fejlesztés legalább egyikével történő együttes
megvalósítás esetén);
gyűjtőjárat optimalizációra irányuló informatikai fejlesztés (amennyiben már
rendelkeznek ilyen informatikai rendszerrel, annak alkalmazása a projekt
keretében beszerzett eszközökre);
tömegarányos differenciált díjfizetést lehetővé tevő gyűjtési rendszer kialakítása
egyedi azonosítóval (RFID chip, mikrochip) ellátott gyűjtőedényzet, helyszíni
tömegmérésre
alkalmas
gyűjtőjárművek
beszerzésével,
mérőeszközök
beszerzésével, valamint kapcsolódó informatikai fejlesztéssel (csak egységes, az
eszközparkot és informatikai hátteret is biztosító rendszer kialakítása, illetve
kibővítése támogatható).

5. Hulladékgazdálkodási létesítmények fejlesztése, korszerűsítése
A
hulladékgazdálkodási
eszközbeszerzések révén:

létesítmények

fejlesztése,

korszerűsítése

az

alábbi
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•

•
•

hulladékgazdálkodási létesítmények (hulladékudvar, átrakó stb.) és berendezések
üzemeltetéséhez szükséges, nem beépített eszközök/gépek és járművek
beszerzése (targonca, bálázógép, homlokrakodó, konténerszállító jármű, nyerges
vontató, billencs, pótkocsi stb.);
hulladékok lerakás előtti előkezelését biztosító aprító vagy osztályozó
berendezések, kizárólag mobil változatban;
hulladéklerakó üzemeltetéséhez szükséges mobil gépek, járművek beszerzése
(kompaktor, dózer, homlokrakodó, stb.).

C2. Nem támogatható tevékenységek
Kizárólag a C.1. pontban felsorolt, települési szilárd
tevékenységek támogathatók, egyéb tevékenységek nem.

hulladékokkal

kapcsolatos

Nem nyújtható támogatás az alábbi tevékenységekhez:
•

építési tevékenységek;

•

építési-bontási hulladék kezelésével kapcsolatos tevékenységek;

•

nem települési (pl. ipari, mezőgazdasági) hulladék kezelésével kapcsolatos
tevékenységek;

•

nem
lakossági
tevékenységek;

•

a veszélyes hulladékok ártalmatlanítása;

•

a vegyesen gyűjtött maradék hulladék égetéssel történő ártalmatlanítása;

•

a gyártói felelősség
tevékenységek.

eredetű

körébe

veszélyes

tartozó

hulladék

hulladék

kezelésével

kapcsolatos

hasznosításához

kapcsolódó

C3. Elszámolható költségek
Az elszámolható költségekre vonatkozó
Pályázati Útmutatóban találhatóak.

általános

feltételek

az

Általános

Az elszámolható költségek ÁFÁ-t nem tartalmazhatnak. Az ÁFA elszámolására
nincs lehetőség, függetlenül attól, hogy az a kedvezményezett által levonható-e
vagy sem.
Költségkategóriák:
1.

Immateriális javak/szellemi termékek, vagyoni értékű jogok

2.

Tárgyi eszközök/gépek, műszaki és egyéb berendezések, felszerelések,
járművek

3.

Anyagjellegű ráfordítások/anyagköltség, igénybe vett szolgáltatások,
egyéb szolgáltatások
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C3.1. Utólag elszámolható előkészítési költségek
Az alábbi költségkategóriákon belül az alábbi előkészítési projektelemek költségei
számolhatók el utólag (az elszámolható költségek felsorolása teljes körű, nem
bővíthető):

2. Tárgyi eszközök/gépek, műszaki és egyéb berendezések, felszerelések,
járművek
A
tanulmányok
és
vizsgálatok
elkészítése,
közbeszerzés
és
egyéb
projektelemek utólag elszámolható előkészítési költségei együttesen nem
haladhatják meg az elszámolható nettó költség 7%-át, de maximum 20 millió
forintot.

Tanulmányok és vizsgálatok elkészítése /amennyiben összege a beruházás
értékébe bekerül/

•

Tanulmányok és vizsgálatok projektelemen belül elszámolható költségek (az
útmutatóban foglalt korlátozás figyelembevételével):
 megvalósíthatósági tanulmány és annak részeként költség-haszon
elemzés (továbbiakban KHE);
 informatikai fejlesztés előkészítését megalapozó műszaki terv
 egyéb tanulmány, vizsgálat költségének elszámolására csak
részletes indoklással van lehetőség.
Közbeszerzés (amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül)

•

Közbeszerzési projektelemen belül elszámolható költségek:
 közbeszerzési tanácsadó díja (ennek részeként közbeszerzési
eljárási díj /közzétételi díj);
 közbeszerzési dokumentáció kidolgozásának költsége a projektmegvalósításra vonatkozóan
Egyéb (amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül)

•

Egyéb projektelemen belül kizárólag az itt felsorolt költségek számolhatók el, a
felsorolás nem bővíthető.
Egyéb projektelemen belül elszámolható:
 egyéb hatósági díjak (pl. mérő rendszerek hitelesítése).
Az utólag elszámolható előkészítési költségekre vonatkozó korlátozások
Projektelem/előkészítési
költség megnevezése
Tanulmány, vizsgálat
•

Ebből MT és KHE

Maximum nettó elszámolható költség
5%, de maximum 10 M Ft
”A” típusú pályázó esetén 3 M Ft
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„B” típusú pályázó esetén 6 M Ft
•

Ebből informatikai
fejlesztést megalapozó
műszaki terv

2 M Ft

•

Ebből egyéb, a C3.1.
pontban nevesített
tanulmány, vizsgálat

2 M Ft

C3.2. Elszámolható megvalósítási költségek
A költségkategóriákon belül az alábbi megvalósítási projektelemek költségei
számolhatók el (az elszámolható költségek felsorolása teljes körű, nem bővíthető):
1. Immateriális javak
•

Vagyoni értékű jogok

A projektelemen belül vagyoni értékű jogok beszerzési költségei számolhatók el.
Jelen konstrukcióban a szellemi termékek felhasználási joga, és a licencek számolhatók
el. Egyéb vagyoni értékű jog elszámolása csak külön indoklással lehetséges.
•

Szellemi termékek megszerzése

A projektelemen belül a számviteli törvény 25. § (7) bekezdésében foglalt szellemi
termékek közül a szoftverek beszerzési költségei számolhatók el. Szoftveren kívüli
szellemi termék elszámolása csak külön indoklással lehetséges.
2. Tárgyi eszközök/gépek, műszaki és egyéb berendezések, felszerelések,
járművek
•

Eszközbeszerzés
Új eszköz beszerzése támogatható, mely megjelenik a kedvezményezett tárgyi
eszköz leltárában.
Ezen a projektelemen belül számolható el az alábbi költségek:
 műszaki és egyéb berendezések, felszerelések, adapterek (pl.
homlokrakodó kanalak, bálafogó adapter targoncához, villa
targoncához, daru gyűjtőjárműre stb.) beszerzése, ideértve a
kapcsolódó, a projekt céljait közvetlenül szolgáló informatikai
rendszer beszerzését is, amennyiben azok az eszközök között
kerülnek nyilvántartásra;
 gépek és adaptereik beszerzése;
 járművek beszerzése (felépítménnyel, adapterekkel együtt);
 kisértékű tárgyi eszköz beszerzése, pl.: hulladékgyűjtő edényzet. A
projekt keretében beszerzett gyűjtőedényzeten kívüli kisértékű
tárgyi eszköz költsége csak abban az esetben számolható el,
amennyiben az a projekt megvalósulásához elengedhetetlenül
szükséges, és tételes alátámasztására az MT-ben sor került.

•

Projektmenedzsment /amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül/
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A projektmenedzsment feladatokat a kedvezményezett a feladatokra kötött
vállalkozói szerződés(ek) alapján /Kbt. szerint/ láthatja el.
A projektmenedzsment költségeinek összege a megvalósítás során nem lépheti túl a
pályázati felhívásban meghatározott értékeket.
Projektmenedzsment alatt az alábbi költségek számolhatóak el:
 általános menedzsment feladatok ellátása;
 pénzügyi tanácsadó;
 jogi szakértő;
 műszaki szakértő;
 informatikai szakértő (informatikai fejlesztés esetén).
•

Közbeszerzés /amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül/
Közbeszerzési projektelemen belül elszámolható költségek:
 közbeszerzési tanácsadó díja (ennek részeként közbeszerzési
eljárási díj /közzétételi díj);
 közbeszerzési dokumentáció kidolgozásának költsége a projektmegvalósításra vonatkozóan

•

Tájékoztatás, nyilvánosság /amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül/


Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelező feladatok
költségei számolhatók el az előírások figyelembe vételével.

A további tájékoztatási előírásokat az Általános Pályázati Útmutatóban találja.
3. Anyagjellegű ráfordítások/anyagköltség, igénybe vett szolgáltatások, egyéb
szolgáltatások
•

Projektmenedzsment /amennyiben összege a beruházás értékébe nem kerül be/
Ezen a soron vállalkozói szerződés (Kbt.
menedzsment elszámolására van lehetőség.

szerinti)

keretében

kialakított

A projektmenedzsment költségeinek összege a megvalósítás során nem lépheti túl a
pályázati felhívásban meghatározott értékeket.
Projektmenedzsment alatt az alábbi költségek számolhatóak el:
 általános menedzsment feladatok ellátása;
 pénzügyi tanácsadó;
 jogi szakértő;
 műszaki szakértő;
 informatikai szakértő (informatikai fejlesztés esetén).
•

PR, ismeretterjesztés /amennyiben összege a beruházás értékébe nem kerül be/
Szemléletformálás, oktatás, képzés a megelőzés és a kiépülő rendszer
igénybevétele érdekében (csak „B” típusú pályázó esetén kötelező: a megelőzési
beruházásokkal együtt el kell érnie az elszámolható költségek 5%-át).
PR, ismeretterjesztés projektelemen belül elszámolható költségek:
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•

ismeretterjesztés,
ennek
részeként
oktatási
segédanyagok
készítése, ismeretterjesztő előadás, tanácsadás költsége, továbbá a
működést támogató kommunikációs terv;
rendezvényszervezés.

Tájékoztatás, nyilvánosság /amennyiben összege a beruházás értékébe nem
kerül be/
Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelező feladatok
költségei számolhatók el az előírások figyelembe vételével.
A további tájékoztatási előírásokat az Általános Pályázati Útmutatóban találja.

4. Személyi jellegű ráfordítások / bérköltség, személyi jellegű egyéb költség,
bérjárulék
Ezen a soron személyi jellegű ráfordításként kizárólag a Kormány által határozattal
elvont1 projektek megvalósítására kijelölt szervezet költségeinek elszámolása lehetséges
(bérköltség, személyi jellegű egyéb költség és bérjárulék), amennyiben az ily módon
elszámolt, saját szervezeten belül kialakított menedzsment illetve közbeszerzési
tevékenységek költsége a beruházás értékébe nem kerül bele.
Költségeinek összege a projekt megvalósítás során nem lépheti túl a lenti táblázatban
feltüntetett értékeket.
Projektmenedzsment alatt az alábbi költségek számolhatóak el:
 általános menedzsment feladatok ellátása
 pénzügyi tanácsadó
 jogi szakértő
 műszaki szakértő
 informatikai szakértő (informatikai fejlesztés esetén)
A
projektmenedzsment
személyi
utófinanszírozással történhet.

jellegű

költségének

elszámolása

kizárólag

Az elszámolható költségek maximális összege a megvalósítás szakaszára:
Projektelem
Projektmenedzsment
Tájékoztatási és
nyilvánossági feladatok

maximum nettó 10 M Ft
a megvalósítás becsült nettó költségének maximum 1%-a

A megvalósítás idejének meghatározásakor a nyertes pályázóknak a pozitív támogatási
döntés dátumát kell kezdő dátumnak venni.


1
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 16. §-a alapján, ha az Európai
Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettség kapcsán a határidőben történő teljesítés
elmaradásának reális veszélye fennáll, a Kormány a kötelezettséggel összefüggő beruházás megvalósításáról
saját hatáskörben gondoskodhat, melyről határozatot hoz. Valamint az Európai Unió vagy más nemzetközi
szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő beruházás megvalósítása érdekében szükséges
intézkedésekről szóló 170/2012 Korm. rendelet által a Kormány a kötelezettséggel összefüggő beruházás
megvalósításáról saját hatáskörben gondoskodik.
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Az egyéb projektelemek elszámolható költségeinek nagyságára, százalékára nincs
korlátozás, de kérjük, vegye figyelembe az A6. pontban szereplő - a projektmegvalósításra nyújtható támogatás mértékére vonatkozó - előírásokat.

C3.3. Elszámolható költségekre vonatkozó egyéb előírások
A feltételek az Általános Pályázati Útmutatóban és a Támogatási Szerződés Általános
Feltételeiben találhatók.

C4. Nem elszámolható költségek
Nem számolhatók el azok a költségek, amelyek nem felelnek meg az elszámolható
költségekre vonatkozó általános feltételeknek, a pályázati cél megvalósításával nincsenek
közvetlen kapcsolatban.
A felsorolt elszámolható költségeken kívül semmilyen más költség nem számolható el. A
konstrukció keretében nem elszámolható költségek közül különösen felhívjuk a figyelmet
az alábbi, a projekt költségvetése során nem tervezhető költségekre.
•

•
•
•

Olyan tevékenység költségei, amelyhez a kedvezményezett, vagy bárki más már
támogatást, vagy bármilyen más pénzeszköz átvételt igénybe vett, kivéve
MT/RMT,
CBA
átdolgozása,
illetve
ha
a
tevékenység
a
meglévő
hulladékgazdálkodási rendszerelemek bővítésére-továbbfejlesztésére irányul (pl:
meglévő hulladékgyűjtő logisztikai rendszer fejlesztése).
Az ÁFA összege, függetlenül attól, hogy az ÁFA-t a kedvezményezett
ténylegesen levonásba helyezi-e (a pályázati adatlapban található nyilatkozatokat
ennek megfelelően kell megtenni!).
Beruházások saját kivitelezésben történő megvalósításának költségei.
Nem számolhatók el mindazon költségek, melyek a projekt megvalósulásához
nem elengedhetetlenül szükségesek.

A további általános feltételeket lásd az Általános Pályázati Útmutatóban.
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Nyilatkozat
a KEOP 1.1.1/C/13 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának
fejlesztése, informatikai korszerűsítése” konstrukcióra benyújtott pályázathoz

Alulírott … Polgármester … település nevében az alábbi nyilatkozatot teszem:
•

Kijelentem, hogy a támogatással létrejött létesítmény működtetésének fedezetét a
fenntartó biztosítja.

•

Nyilatkozunk, hogy az általuk az üzemeltetési koncepció alátámasztásához
nyújtott, és az MT-ben feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek
továbbá az MT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót ismerjük.

Ezen nyilatkozat a Település
meghozott döntésen alapszik.

sz.

Polgármester
P.H.

határozatával

Tárgy: Árajánlat Járat figyelő optimalizáló, RFID és mérleg rendszer

Tisztelt Körös-szögi Kistérségi Társulás!

Köszönjük megtisztelő ajánlatkérésüket a NEWT integrált térinformatikai, flottakövető és vezetői
információs, a BinControl edényazonosító és az egyedi edénymérő rendszerrel kapcsolatban.
Az ajánlatban szereplő szoftvereket egyszer kell megvenni, míg a hardver eszközök járművenként
telepítendők így azokat minden járműre meg kell vásárolni. A szoftverek az Önök által megjelölt központi
szerverre kerül telepítésre. A NEWT és BinControl rendszerek együttes megvásárlása esetén a fedélzeti
számítógép mindkét rendszert kiszolgálja, így nem kell külön-külön megvásárolni.
A rendszer mind szoftver, mind hardver oldalról a Felhasználó igényei szerint tovább bővíthető. A rendszer
üzemeltetési költsége a járművenkénti adatkommunikáció díja, amely az üzemeltetési tapasztalatok szerint
10 – 20 Mb./gépjármű/hó adatmennyiséggel jár, ami szolgáltatói szerződéstől függően 1500 – 2000
Ft./gépjármű/hó. Mivel az adatok a Felhasználó birtokába kerülnek, ezért további adatszolgáltatási,
adatfeldolgozási díjak nincsenek.
Külön megrendelés esetén lehetőség van szoftver követési szolgáltatás igénybevételére, ami biztonsági és
technikai frissítéseket, esetlegesen új funkciók kifejlesztését, illetve ügyfélszolgálati szolgáltatást tartalmaz.
Az egyes csomagok díja részletesen a következő táblázatokban található:

MKM Consulting Mérnöki, Környezetvédelmi és Menedzsment Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Központi iroda:

7626 Pécs, Király u. 66. 1. em. 101.
Telefon: (+36-72) 514-510
Fax: (+36-72) 514-511
Email: mkm@mkmconsulting.hu

Székhely:

1115 Budapest
Bartók Béla út 152/c
Telefon: (+36-1) 428-50-30
Fax: (+36-1) 428-50-39

NEWT rendszer
Hardware/autó
eFt (netto)
Fedélszeti számítógép, GPS/GSM antenna, átfolyásmérős
üzemanyag fogyasztásmérő, induktív érzékelők
(munkaszerelékekre), ultrahangos távolságmérő (felépítmény
850
telítettség) beszerelve segédanyagokkal
Software
Követés/logisztikai/adatfeldolgozó/térinformatikai/ERP
kapcsolat/ügyfélszolgálat és conrolling modulokkal (tömörítős
5850
és konténeres autókra) 10 autós licenccel
További licencdíj 11. autótól (50 eFt/autó)
60
700
Éves software követés/ügyfélszolgálat (opcionális)
BinConrol rendszer
Hardware/autó
eFt (netto)
Fedélszeti számítógép a GPS rendszerébe integrált*, bedobóra
szerelt RFID antennák, fényfüggöny (infrakapu),
1500
fényképezőgép
Fedélszeti számítógép, bedobóra szerelt RFID antennák,
1800
fényfüggöny (infrakapu), fényképezőgép
RFID TAG (tokozva, felprogramozva, edényzetre helyezve,
1,8
Vezetőinformációsrendszerrel való kommunikáció
Software
Feldolgozó program GPS rendszerbve integrálva,
2500
adatszolgáltatás illesztése a vállaltirányítási rendszerhez
Mérleg
Hardware/autó
eFt (netto)
Fedélszeti számítógép a GPS rendszerébe integrált*, mindkét
kétoldali kisedény bedobóra szerelt mérőcellák, beszerelve
7200
segédanyagokkal
Software
Feldolgozó program GPS rendszerbve integrálva,
1200
adatszolgáltatás illesztése a vállaltirányítási rendszerhez
200
Mérleg hitelesítés/autó

* A NEWT és a BinControl rendszer együttes megvásárlása esetén 1 db integrált (mindkét rendszert kiszolgáló)
fedélzeti számítógép kerül telepítésre

Az ajánlatot az Önök igényeinek megfelelően 4 változatban adjuk meg:
NEWT Rendszer
Hardware
Software
Licenc díj
Összesen
Átlagár/autó
9
7 650
5 850
0
13 500
1 500
RFID (BinControl) rendszer
Gépjármű
Hardware
Software
Licenc díj
Összesen
Átlagár/autó
9
13 500
2 500
0
16 000
1 778
Edényzet
RFID TAG
18 000
32 400
0
0
32 400
3 600
Mérleg (TARP mérleg hitelesítéssel)
Gépjármű
Hardware
Software
Hitelesítés
Összesen
Átlagár/autó
3
21 600
1 200
0
22 800
7 600
Komplex rendszer összesen
84 700
3 278
Átlagár/autó (nem Szarvas)
10 878
Átlagár/autó (Szarvas)
1 800
Chip ára/edény (minden település)
Gépjármű

A vált. (az
árak ezer
forintban
értendők)

NEWT Rendszer
Hardware
Software
Licenc díj
Összesen
Átlagár/autó
9
7 650
5 850
0
13 500
1 500
RFID (BinControl) rendszer
Gépjármű
Hardware
Software
Licenc díj
Összesen
Átlagár/autó
3
4 500
2 500
0
7 000
2 333
Edényzet
RFID TAG
7 600
13 680
0
0
13 680
Mérleg
Gépjármű
Hardware
Software
Hitelesítés
Összesen
Átlagár/autó
3
21 600
1 200
0
22 800
7 600
Komplex rendszer összesen
56 980
1 500
Átlagár/autó (nem Szarvas)
11 433
Átlagár/autó (Szarvas)
1 800
Chip ára/edény (csak Szarvas)
Gépjármű

B vált. (az
árak ezer
forintban
értendők)

A szoftver költsége tartalmazza a telepítés és betanítás költségét. A hardver díja a beszerelés és a
szükséges segédanyagok költségét is tartalmazza.
Az ajánlat nem tartalmazza Ajánlatkérő központi szerverét, ahol a rendszer telepítéséhez és
futtatásához minimum 10 GB szabad tárhely szükséges. Az adattároláshoz szükséges tárhely igény a
rendszerbe kapcsolt járművek számától, a használt funkcióktól (pl képrögzítés), az adatgyűjtés és
tárolás időtartamától, illetve az adatküldéstől és a jelátadók számától függ, átlagos igénye 1
GB/jármű/év.
Reméljük, ajánlatunk elnyeri tetszésüket! Amennyiben további információra van szükségük kérem,
jelezzék felém.
Melléklet: Rendszerismertetők
Pécs, 2013. július 25.
Tisztelettel:
Leitol Csaba
ügyvezető

Szarvas (súlymérés), Kondoros-Csabacsüd RFID, Gyoma csak nyomkövetés (RFID csak a
vegyes kukákban)
NEWT Rendszer
Gépjármű
Hardware
Software
Licenc díj
Összesen
Átlagár/autó
9
7 650
5 850
0
13 500
1 500
RFID (BinControl) rendszer
Gépjármű
Hardware
Software
Licenc díj
Összesen
Átlagár/autó
4
6 000
2 500
0
8 500
2 125
C vált. (az Edényzet
RFID TAG
árak ezer
11 000
19 800
0
0
19 800
4 950
forintban
Mérleg (TARP mérleg hitelesítéssel)
értendők)
Gépjármű
Hardware
Software
Hitelesítés
Összesen
Átlagár/autó
3
21 600
1 200
0
22 800
7 600
64 600
Komplex rendszer összesen
1 500
Átlagár/autó (Gyomaendrőd)
3 625
Átlagár/autó (Kondoros)
11 225
Átlagár/autó (Szarvas)
1 800
Chip ára/edény (minden település)

Szarvas (súlymérés), Kondoros-Csabacsüd-Kardos RFID, Gyoma csak nyomkövetés (RFID csak
a vegyes kukákban)
NEWT Rendszer
Gépjármű
Hardware
Software
Licenc díj
Összesen
Átlagár/autó
9
7 650
5 850
0
13 500
1 500
RFID (BinControl) rendszer
Gépjármű
Hardware
Software
Licenc díj
Összesen
Átlagár/autó
4
6 000
2 500
0
8 500
2 125
D vált. (az Edényzet
RFID TAG
árak ezer
11 400
20 520
0
0
20 520
5 130
forintban
Mérleg (TARP mérleg hitelesítéssel)
értendők)
Gépjármű
Hardware
Software
Hitelesítés
Összesen
Átlagár/autó
3
21 600
1 200
0
22 800
7 600
65 320
Komplex rendszer összesen
1 500
Átlagár/autó (Gyomaendrőd)
3 625
Átlagár/autó (Kondoros)
11 225
Átlagár/autó (Szarvas)
1 800
Chip ára/edény (minden település)

Szarvas (súlymérés), Kondoros-Csabacsüd-Kardos és Gyoma 1 autó RFID, Gyoma 4 autó csak
nyomkövetés (RFID csak a vegyes kukákban)
NEWT Rendszer
Gépjármű
Hardware
Software
Licenc díj
Összesen
Átlagár/autó
9
7 650
5 850
0
13 500
1 500
RFID (BinControl) rendszer
Gépjármű
Hardware
Software
Licenc díj
Összesen
Átlagár/autó
5
7 500
2 500
0
10 000
2 000
E vált. (az Edényzet
RFID TAG
árak ezer
14 440
25 992
0
0
25 992
5 198
forintban
Mérleg (TARP mérleg hitelesítéssel)
értendők)
Gépjármű
Hardware
Software
Hitelesítés
Összesen
Átlagár/autó
3
21 600
1 200
0
22 800
7 600
72 292
Komplex rendszer összesen
1 500
Átlagár/autó (Gyomaendrőd csak nyomkövetés)
3 500
Átlagár/autó (Kondoros, Gyoma RFID)
11 100
Átlagár/autó (Szarvas)
1 800
Chip ára/edény (minden település)

A NEWT filozófiája
Napjainkban számos technológiai újítás vált könnyen elérhetıvé és
megfizethetıvé. Ilyen a GPS/GPRS kommunikáció, a térinformatikai
rendszer (GIS), a vállalatirányítási információs rendszer (ERP), vagy
a GPS alapú helymeghatározás. Ezek a technológiák azonban csak a
lehetıséget hordozzák, hogy segítségükkel valós információkezelési feladatokat oldjunk meg.

A NEWT filozófiája szerint


a valós vállalati igényekbıl kell kiindulni,



meg kell figyelni a munkafolyamatokat és
a

technológiát

kell

a

meglévı

folyamatokhoz igazítani és nem fordítva,


az információs rendszer bevezetésének az
átláthatóságot,

hatékonyságot

és

a

rendelkezésre álló erıforrások optimális
használatát kell szolgálni,


ha nı az átláthatóság és a hatékonyság, megszőntethetı a nyersanyagok és munkaerı
felesleges pazarlása, ezáltal nemcsak pénzt takaríthatunk meg, hanem egyúttal a környezet
védelmét is szolgáljuk.

A NEWT COMS rendszer


speciálisan a hulladékgazdálkodási cégek igényeinek megfelelıen lett kifejlesztve,



a technológia mőködıképességét valós vállalti környezetben a BIOKOM Kft. szállítási
részlegén teszteltük, a termék véglegesítésénél figyelembe vettük a szállítási üzletág
munkavállalóinak igényeit, kéréseit,



a rendszer lehetıvé teszi a hulladék szállítási feladatok pontos nyomon követését, növeli a
szállítási üzletág hatékonyságát, mivel lehetıséget biztosít a hulladékszállítási feladatok
optimalizálására,



a NEWT COMS használatával átlátható lesz a hulladékszállítás, optimalizálhatóak a
gépjármővek útvonalai, ezáltal megszőntethetık a felesleges kitérık, csökkenhet az
üzemanyag

felhasználás,

növekedhet

a

munkavégzés hatékonysága. A hatékonyság
növelése olcsóbb üzemeltetést és kisebb CO2
kibocsátást biztosíthat.

A NEWT COMS több mint egy flottakövetı rendszer
Nem csupán megmutatja, hogy a jármővek merre járnak, és mennyi
üzemanyagot fogyasztanak, hanem integráltan a vállalatirányítási
rendszer részét képezve a valós napi feladatvégzést is támogatja,
dokumentálja. Ellenırzi a munkába állást, a tengelyen töltött idıt, kezeli, ellenırzi és dokumentálja a
napi feladatvégzést, támogatja a számlázást és integrálódik a vállalatirányítási rendszerbe, szöveges és
beszéd kommunikációs lehetıséget biztosít, figyeli a tankolást és az üzemanyag fogyasztást, térképes
és feladat specifikus on-line megjelenítést biztosít. Egyszóval integrálódik a vállalat folyamataiba és
azokat hatékonyan támogatja. Nem csupán a jármőveket követi, hanem a folyamatokat!

Milyen elınyökkel jár a rendszer bevezetése
A rendszer bevezetésével csökken a hulladékgyőjtéshez és
szállításhoz szükséges idı, jelentıs megtakarítások érhetık el az
üzemanyag felhasználás kapcsán, az adminisztrációs feladatok
jelentısen leegyszerősödnek, csökken az adminisztrációra és az
ellenırzésre szánt idı. Röviden idıt és pénzt takaríthatunk meg
amellett, hogy átláthatóbbá válik a munkavégzés.

A NEWT COMS fıbb funkciói


Tömörítıs, konténeres, hótoló és sószóró gépjármővek nyomon követése



Adatok automatikus tárolása, napi teljesítmények folyamatos elemzése



Üzemanyag-fogyasztás mérése, tankolás és tankolt mennyiség regisztrációja



Jármővek helyzetének térképi megjelenítése (GIS)



Mőszaki paraméterek győjtése (szedés, pihenés, utazás státuszok elkülönülése)



Speciális funkcióként jelenik meg a telítettség mérése



Térképi információk visszajátszási lehetısége



Controlling adatok győjtése (excelbe exportálható)



Adminisztráció

csökkentése

(ERP

csatlakozási

lehetıség)


A NEWT rendszert üzemeltetı egyben az adat
tulajdonosa és birtokosa

Tömörítıs gépjármővek nyomon követése
Adott járat, autó és személy összekapcsolása a reggeli munkakezdéskor
történik meg. A szedési útvonalon haladva a kijelzın láthatóvá válik a
következı utca neve és a hozzá kapcsolódó rövid megjegyzés is.
A program segítségével felvihetı és megjeleníthetı a tömörítıs járatokhoz tartozó szállítási útvonalak
térképe. Egy adott járat által bejárni kívánt területen szakaszonként (saroktól-sarokig) megrajzolható
és rögzíthetı az útvonal. Az útvonalak konkrét járatszámhoz és naphoz rendelhetık. A szedésbıl
kimaradt utcák listáját a fedélzeti számítógép megfelelı gombjának megnyomása után a képernyın
olvashatja a jármővezetı.
A

bejárási

útvonal

rögzítése

is

a

programban történik. A járatok listájában
minden tevékenységi sor tartalmazza az
utcanevet, a hozzá főzött megjegyzést,
valamint

az

edények

típus

szerinti

megoszlását. A járatok sorrendbe szedett
utcajegyzéke, mint a napi feladatsor kerül
le

minden

tömörítıs

jármő

fedélzeti

számítógépére.

Konténeres gépjármővek nyomon követése
A konténeres jármővek esetén a szállítási feladatokat a diszpécser elızı nap állítja össze. Adott
járathoz tartozó, autó és személy összekapcsolása itt is a reggeli munkakezdéskor történik meg. A
feladatokat a fix és a frissen beérkezett munkák közül rendezheti csoportba és oszthatja ki jármőre és
emberre. A feladatokat elızı nap este tölti le a jármőveken található berendezésekbe. A diszpécser a
feladatok módosítását a nap folyamán többször is elvégezheti, amennyiben szükséges.
Lehetıség van a konténeres szállítási feladatok esetén az egy feladathoz rendelt szállítási címek
grafikus megjelenítésére. Ezzel segíti a program a diszpécser munkáját abban, hogy az útvonalba
esetleg nem illeszkedı feladatokat egy másik, a közelben lévı jármőnek adja át. A program
lehetıséget ad mind az akusztikus, mind a szöveges kapcsolattartásra a jármővek és a diszpécser
között. A programmal történhet a járatok elkészítése, a fuvarosztás. A kezelı tudja összeállítani a fix
és az új fuvarok jármővekre leosztott listáját. Minden jármő esetén a teljesítés visszakerül a
rendszerbe.

Gépjármővek adatainak automatikus tárolása
Miden fedélzeti számítógép azonnal adatot küld, ha:


bejelentkezik egy jármővezetı vagy rakodó, beüti a
menetlevélszámot,



tankolt üzemanyagot,



mérlegelési adatokat küld,



elvégez egy kiadott feladatot, tolat, vagy



valamely digitális esetleg analóg bemenete megváltozik

Ezekben az esetekben miden egyéb adat is bekerül a szerverre, mint például a jármő földrajzi helyzete
3-5 méteres pontossággal. Akkor is adatot küld a berendezés, ha megtett 100 métert vagy a gyújtás
alatti várakozási idı több mint két perc. Abban az esetben, ha a jármő nem üzemképes (nincs gyújtás
alatt) a berendezés a várakozás minden harmincadik percében életjelet ad magáról.
Az adatbázis szerver kapacitástól függıen

vagy két perces felbontású normál adatok is

minden adatot évekre visszamenıleg tárolhat.

elegendıek. A keletkezett és tárolt adatokból a
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Gépjármővek napi teljesítményének folyamatos nyomon követése,
elemzése
Minden jármőhez felvihetık a normák és normaszorzók. A futott kilométerek
és az egyéb fogyasztást befolyásoló tényezık (hidraulika szivattyú,
hegymenet, stb.) figyelembe vétele után a program kimutatja a tankolt üzemagyag és a norma közti
különbségeket.
A rendszer automatikusan jelzi
•

Tömörítıs autóknál
o az ürítı/tömörítı rendszer mőködését
o a felépítmény telítettségét

•

Konténeres autóknál
o a konténeremelı rendszer mőködését

•

Hótoló és síkosság mentesítı autóknál
o a hóeke használatát
o a sószóró mőködését, stb.…

A lejárt környezetvédelmi vizsga, a sebességtúllépés, a járatterület elhagyás, a hirtelen
üzemanyagfogyás stb.… figyelmeztetésként jelennek meg a panelen. Ezeket a figyelmeztetéseket a
kezelınek nyugtáznia kell.

Gépjármővek helyzetének térképi megjelenítése (GIS)
A program minden jármő adatát on-line módon megjeleníti a térképen. A jármővek több alcsoportba
sorolhatók (pl.: tömörítıs, kétkaros konténeres, görgıs konténeres, egyéb ) ezeket a program
különbözı színekkel jelöli.
A térképes megjelenítı rendszer a kezelı számára megkülönböztetett színekkel megmutatja a
jármővek pillanatnyi helyzetét a részletes menüben,
pedig az összes státuszát. A jármővek megjelenítése
rendezhetı: rendszám, típus, gyártmány, stb… szerint.
Saját objektumok felvitelére is lehetıség van, a
szoftver különbözı piktogramokkal jelöli a szelektív
szigeteket és a kihelyezett konténereket is. De
térképen megjelölhetıek a partnerek telephelyei,
szállítási helyei is. Egy partnernek több szállítási címe is rögzíthetı a rendszerbe.

Minden a térképen található objektum, például szelektív győjtısziget,
kihelyezett konténer, jármő, stb.… „ráklikkeléssel” kiválasztható. A
kiválasztott objektum részletes adatai az oldal alsó felében, felnyíló sávban
jelennek meg. Az adatok között például a konténer kapacitása, leltári
száma, de akár a megjegyzés rovatba feltöltve a kiterjedése is megadható. Minden különbözı típusú
objektumnak, különbözı piktogram a jelképe.
A diszpécser munkáját a címkeresési funkció is segíti. A helység és utca beütése után a térkép az adott
földrajzi pontra ugrik. A sofır a konkrét találat után akár házszám szintig is „zoomolhat”.
Az online módon megjelenített információkat a rendszer folyamatosan menti, így azok bármikor
visszakereshetık, visszajátszhatók.

Térképi információk visszajátszási lehetısége
A visszajátszó modul a következıképpen mőködik: ki kell választani egy adott idıintervallumot, majd
egy jármővet vagy területet, mely után a program visszaadja a keresés eredményét, melyet grafikus,
vagy nyomtatott módon nyerhetünk ki a rendszerbıl. A visszajátszást elindíthatjuk, megállíthatjuk,
lassan vagy gyorsan is léptethetjük, valamint minden jármő részletes adatait is visszanézhetjük.
Mind on-line mind visszajátszás módban is alkalmas a megjelenítı program a jármővek részletes
mőszaki és egyéb információinak megjelenítésére. Egy jármő kiválasztása után a részletes adatokat
tartalmazó ablakban megjelenik
minden egyes bekötött mérı
átalakítóról
információ,

beérkezett
az

aktuális

jármővezetı vagy rakodók neve,
a jármő pillanatnyi sebessége, a
hidraulika szivattyú mőködési
állapota, stb.

Adminisztráció csökkentése (ERP csatlakozási lehetıség)
A napi tevékenységek, napi feladatok végrehajtása során a beküldött adatok
alapján automatikusan elkészül egy menetlevél, amely tartalmazza a napi
fordulók számát, a fordulók során szedett mennyiség mérlegelt adatait, a
pihenési és szedési idıket, valamint a szivattyúhasználat idejét. A menetlevél utólag karbantartható,
nyomtatható.
A program lehetıséget ad adatkapcsolatra más rendszerekkel (pl. vállalatirányítási rendszer). A
menetlevél, a bér és szállítás számára biztosítja az exportot. A partner (szerzıdéses) adatbázis adatai
szintén exportálhatók, így a rendszer automatikus számlafeladásra is képes.
Az export file tartalmazza a járatszámot, fordulószámot, a megtett út hosszát, a menetidıt, a
gépkocsivezetı, illetve a rakodók be és kijelentkezési idıpontját, a közben eltelt idıt, mérlegelési
adatokat, a tankolt üzemanyag mennyiségét, stb.

A

NEWT

továbbá

képes

gépjármő-azonosító,

rendszámfelismerı-,

valamint

chip-es

edényazonosító rendszerrel való hatékony együttes mőködésre, amely rendszerek integrálása
további számos új lehetıséget nyit meg a vállalkozások számára.

Hulladék-begyőjtési dokumentáló rendszer
A szabadalmi eljárással védett rendszer fıbb jellemzıi a következık:
Az érzékelés, azonosítás tárgya:
 RFID (Radio Frequency IDentification) jeladó a hulladékgyőjtı edényeken, amely
tartalmazza a hozzá rendelhetı ügyfél azonosítóját
A berendezés részei, az azonosítás módja:
 Az RFID jel olvasására megfelelı távolságból (0-60 cm) alkalmas antennák, a
hátfal kialakításának megfelelı számban és elhelyezésben
 a bedobó szerkezet alkalmazását konfirmáló dılésszög-érzékelı
 több zónás infra kapu, ami megerısíti a bedobó használatát, valamint jelzi a kézzel
bejuttatott tárgyakat is
 képalkotó berendezés (kamera), ami rögzíti a szükséges módon és gyakorisággal a
munkatérben zajló folyamatokat
 a GPS antenna és jeltovábbító (ha szükséges)
 központi egység (ha szükséges)
Amennyiben a jármővön flottakövetı rendszer és annak központi egysége üzemel, úgy a GPS
jelkezelés és a központi egység nem feltétlenül kell, hogy része legyen a rendszernek.
A rendszerhez – igény szerint – csatlakoztatható a bedobóra telepített súlymérı berendezés,
amely nem csak a térfogatot, hanem a képzıdött hulladék egy másik jellemzıjét, a tömegét is
képes az adott partnerhez rendelni.
A rendszerhez kifejlesztett szoftver telepíthetı egy átlagos ipari számítógépre, amely lehet
akár azonos a közüzemi szolgáltató által a jármővön már használt (pl. flottakövetés)
egységgel.

A kiválasztott rögzítési eljárással tartósan elhelyezhetı az azonosító bármely (mőanyag,
fém) edényen úgy, hogy az azonosítás minden emelésnél megtörténhessen, nem szükséges
tehát lecserélni a jelenleg használt edényzetet, akkor sem, ha azon nincs meg a szokásos
RFID-tag telepítéshez szükséges „fészek”.
A kifejlesztett antenna a használt, szelektív frekvenciához képest kiemelkedıen nagy
érzékelési távolság miatt lehetıvé teszi az edényürítések detektálását akkor is, amikor a
munkatársak nem használják a bedobó szerkezetet (kézi ürítés). Ugyanakkor az azonosításra
használt eszközök kizárják azon edények detektálását munka közben, amelyeket nem
közelítenek a bedobó szerkezethez (pl. nincs ürítési érzékelés a járdán hagyott, nem ürített
edényekrıl).

Egy rögzített „győjtési” esemény tartalmaz(hat) tehát:
 RFID azonosítást (partner adatai, ideértve az elvárt GPS koordinátákat – ha van
RFID jeladó az edényen)
 a győjtés „megtörténtét”: bedobó dılésszög érzékelése, és/vagy az infrakapu több
zónára osztott (egyik vagy több) jelének megszakadása
 a valós GSP koordinátákat
 idıbélyeget
 képi adatrögzítést (ha szükséges: a „szürke ürítés” esetén)
 súlyadatot (opcionális)
A piacon lévı rendszerekhez képest tehát a BinControl által ajánlott megoldás minden olyan
eseményt detektál, amikor a győjtıgaratba kerül valamilyen tárgy. Akkor is készül az
eseményt rögzítı fotó, ha pl. a jobb oldalon egy chip-el szerelt edény ürítése folyik, míg a
baloldalon „zsákos győjtés” zajlik.
Az eddigi tapasztalatok alapján akár 5-15%-al növekedhet egy adott győjtési területrıl a
szolgáltató bevétele, kizárva illetve csökkentve a „megegyezéses” alapú győjtés lehetıségét.
A győjtött adatok tárolhatók a fedélzeti számítógépen, onnan mobil kommunikációs
eszközökkel (telefonhálózat, a telephelyen WIFI) vagy off-line módon (adatkártya fizikai
kivétele) is átadhatók a mőszak közben vagy végén a közüzemi szolgáltató vállalatirányítási,
számlázási rendszerébe.
Az adatok idılegesen tárolásra kerülnek a BinControl szerverein is, ami fokozza az
adatbiztonságot.
Vállaljuk az adott település igényeinek megfelelı azonosítási, dokumentálási rendszer
elemeinek telepítését a győjtıjármővekre és az edényzetre, az adatok kompatibilis
formátumban történı tárolását és átadását, a kiépült rendszer karbantartását.

