SZECHENYITERV
szak-alfoldt Hulladeklerako Rekultivacio

Javaban zajlik a hulladeklerakok rekultivacioja a Tiszazugban es
Szolnok tersegeben
,,A Szelevenyi es az egykori Hunyadfalva-Kotelki hulladekgazdalkodasi
rendszerhez tartozo telepulesek szilardhulladek lerakoinak rekultivacios
programja" KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0002 szamu Europai Unios
palyazat segftsegevel a nyar folyaman 17 telepulesen fizikalisan is
elkezdodott
a
felhagyott
szemetlerakok
rekultivacioja. A
helyszmeken folyamatos egyeztetesek mellett, az utemterveknek
megfeleloen halad a projekt megvalositasa.
Az palyazat keretein beliil, 2.451.057.590,- Ft tamogatast nyert a KorosTisza Menti Onkormanyzatok Hulladekrekultivacios Tarsulasa a projekt
megvalosftasara. A tamogatasi intenzitas 100%, amelyet onresszel nem kell
kiegesziteni.
A projekt kereteben 17 telepules felhagyott szilardhulladek lerakojat
rekultivaljak szakszeruen, hosszutavon is elosegitve, hogy a
projektben resztvevo telepulesek kozigazgatasi teriileten talalhato
hulladeklerakok a jovoben ne szennyezhessek a talajt es a
vizbazisokat. A munkalatok varhatoan 2014 majusaig tartanak.
A projekt friss hirei elerhetok a www.zoldutatazoldnek.hu weboldalon.
Prolektadatok:
Projekt megnevezese: ,,A Szelevenyi es az egykori Hunyadfalva-Kotelki
hulladekgazdalkodasi rendszerhez tartozo telepulesek szilardhulladek
lerakoinak rekultivacios programja"
Projekt azonosito szama: KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0002
Tamogatasi konstrukcio: KEOP-2011-2.3.0 Telepulesi szilardhulladeklerakokat erinto tersegi szintu rekultivacios programok
Tamogato: Nemzeti Fejlesztesi Ugynokseg 1077 Budapest, Wesselenyi u.
20-22, Infovonal: 06 40 638-638 (474-9180), Honlap: www.nfu.hu
Atamogatasosszege: 2.451.057.590,- Ft
Tamogatasi intenzitas: az elszamolhato brutto osszkoltseg 100 %-a

Koros-Tisza Menti Onkormanyzatok
Hulladekrekultivacios Tarsulasa
Cim: 5451 Ocsb'd, Kossuth ter 1.
Telefon: +36 (56) 310-001
E-mail: ocsod8@t-online.hu
Honlap: www.zoldutatazoldnek.hu

Nemzeti Fejlesztesi Ugynokseg
www.ujszechenyilerv.gov.hu

MAGYARORSZAGMEGUJUL

A projekt az Europai Unio tamogatasaval,
a Kohezios ALap tarsfinanszirozasaval valosul meg.

Javában zajlik a hulladéklerakók rekultivációja a Tiszazugban és
Szolnok térségében
„A Szelevényi és az egykori Hunyadfalva-Kőtelki hulladékgazdálkodási
rendszerhez tartozó települések szilárdhulladék lerakóinak rekultivációs
programja” KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0002 számú Európai Uniós
pályázat segítségével a nyár folyamán 17 településen fizikálisan is
elkezdődött
a
felhagyott
szemétlerakók
rekultivációja.
A
helyszíneken folyamatos egyeztetések mellett, az ütemterveknek
megfelelően halad a projekt megvalósítása.
Az pályázat keretein belül, 2.451.057.590,- Ft támogatást nyert a KörösTisza Menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulása a projekt
megvalósítására. A támogatási intenzitás 100%, amelyet önrésszel nem kell
kiegészíteni.
A projekt keretében 17 település felhagyott szilárdhulladék lerakóját
rekultiválják szakszerűen, hosszútávon is elősegítve, hogy a
projektben résztvevő települések közigazgatási területén található
hulladéklerakók a jövőben ne szennyezhessék a talajt és a
vízbázisokat. A munkálatok várhatóan 2014 májusáig tartanak.
A projekt friss hírei elérhetők a www.zoldutatazoldnek.hu weboldalon.
Projektadatok:
Projekt megnevezése: „A Szelevényi és az egykori Hunyadfalva-Kőtelki
hulladékgazdálkodási rendszerhez tartozó települések szilárdhulladék
lerakóinak rekultivációs programja”
Projekt azonosító száma: KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0002
Támogatási konstrukció: KEOP-2011-2.3.0 Települési szilárdhulladéklerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok
Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1077 Budapest, Wesselényi u.
20-22, Infovonal: 06 40 638-638 (474-9180), Honlap: www.nfu.hu
A támogatás összege: 2.451.057.590,- Ft
Támogatási intenzitás: az elszámolható bruttó összköltség 100 %-a

Körös-Tisza Menti Önkormányzatok
Hulladékrekultivációs Társulása
Cím: 5451 Öcsöd, Kossuth tér 1.
Telefon: +36 (56) 310-001
E-mail: ocsod8@t-online.hu
Honlap: www.zoldutatazoldnek.hu

