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Előterjesztés  

a Képviselő-testület 2020. október 29-én tartandó ülésére 

 

Tárgy:  Javaslat „Az illegális hulladéklerakók felszámolására 2020 ” című pályázat 

benyújtására   

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

Előkészítő: Kissné Barta Piroska Műszaki Iroda vezető 

Véleményező: Pénzügyi és gazdasági bizottság 

Iktatószám:  I/11395-5/2020. 

Melléklet:   1. sz. melléklet –HHG  konténeres listaár,  hulladékelhelyezési  díj, szállítási ár  

 2. sz. melléklet -érintett ingatlanok tulajdoni lapjai  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Belügyminisztérium 2020. október 16-án az illegális hulladéklerakók felszámolása 

érdekében a „Tisztítsuk meg az országot!” elnevezésű pályázati felhívást tett közzé a települési 

önkormányzatok számára,  mely kiíráshoz javaslom támogatási kérelem benyújtását.  A 

pályázat célja az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, közterületeken fellelhető illegálisan 

lerakott, elhagyott hulladék felszámolása.  

 

A pályázat célja és benyújtásra jogosultak köre: az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, 

közterületen fellelhető illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolásának 

(összegyűjtésének, elszállításának és kezelésének és a pályázat adminisztrációjával, 

koordinációjával kapcsolatos projektmenedzsment jellegű feladatok ellátásának) elősegítése. 

A pályázat benyújtására a települési önkormányzatok, a települések állandó lakosságszámától 

függően pályázhatnak. Önkormányzatunk a  5 001-10 000 fő lakosságszám közötti települési  

kategória szerint meghatározottak szerint nyújthat be pályázatot. 
 

A projekt forrása: A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 

törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 31. Tisztítsuk meg az 

Országot! pályázati támogatás megnevezésű előirányzat terhére, összesen legfeljebb 

1.000.000.000,- forint értékben nyújtható vissza nem térítendő költségvetési támogatás. 

 

A támogatás formája, mértéke és a finanszírozás módja: A támogatás egyszeri vissza nem 

térítendő támogatásnak minősül, amelynek rendelkezésre bocsátása egy összegben 

előfinanszírozással történik.  A támogatás maximális intenzitása 100 %, az egy pályázattal 

elnyerhető támogatás összege a településnagyságnak megfelelően 5.000.000, Ft. 

 

Támogatható tevékenységek: Az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, közterületen 

fellelhető illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolása: összegyűjtés, elszállítás és 

kezelés és a pályázat adminisztrációjával, koordinációjával kapcsolatos projektmenedzsment 

jellegű feladatok ellátása. 

A pályázattal elnyerhető támogatás összege a településnagyságunknak megfelelően  5.000.000, 

Ft. A pályázat adminisztrációjával, koordinációjával kapcsolatos projektmenedzsment jellegű 

feladatokra a támogatás legfeljebb 5%-a számolható el, ezen felül bérköltség elszámolására 

nincs mód. A hulladék összegyűjtésével kapcsolatos költségekre nyújtott támogatásrész nem 

haladhatja meg a hulladék elszállításának és kezelésének költségére nyújtott összeg 35%-át. 

A pályázat több önkormányzati tulajdonú ingatlanon, közterületen fellelhető illegális 

hulladéklerakó felszámolására is vonatkozhat. 

Az elhagyott hulladék felszámolására irányuló tevékenységek, az illegális hulladéklerakók 

felszámolása, ide értve a felszedett hulladékok, hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező 

szállítóval történő elszállítását és a program lebonyolításakor a hulladék átvételére jogosító, 
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érvényes környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező hulladékkezelővel történő 

kezelését. A megvalósítás során az elhagyott, vagy jogellenesen elhelyezett hulladékkal érintett 

területek teljes  hulladékmentesítését kell elvégezni. 

Pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 5.  

A pályázat papíralapú benyújtásra nincs lehetőség, azt kizárólag elektronikusan lehet 

benyújtani a meghatározottak szerint. 
A pályázathoz az előírt dokumentáción kívül többek között csatolni kell a pályázat benyújtására 

vonatkozó képviselő testületi, közgyűlési határozatot.  

A tervezetünk szerint a pályázat keretében hulladékmentesítéssel érintett, önkormányzati 

tulajdonú ingatlanok az alábbiak: Vasvári  u 2101. hrsz., 2102. hrsz., Papp tanya 0727/1. hrsz., 

0758/9. hrsz., üdülők összekötő út 045/20. hrsz., Selypes melléki csatorna  071. hrsz., M35 

elkerülő út mellett 064/1. hrsz., Bem u. vége-Kántor lapos 3098. hrsz., 3155. hrsz., Hajdú utca 

vége 3243. hrsz., Dante u vége 0711. hrsz., vasút mellett 3307 hrsz. 

A pályázatban szinte nincs lehetőség hiánypótlásra, mivel a felülvizsgálati eredmény 

Belügyminisztériumba történő beérkezésének legkésőbbi időpontja: 2020. november 19. 

 

Támogatói döntés: A beérkezett pályázatokról a miniszter dönt, a kincstári beérkezést követően 

2020. december 7. napjáig. A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs, kifogás 

benyújtására nincs lehetőség. 

Támogatás felhasználásának feltételei: Az elnyert támogatás kizárólag a támogatott 

pályázatban megjelölt célra és a támogatói okirattal (vagy annak módosításával) elfogadott, és 

a költségtervben részletezett költségekre használható fel a 2021. február 28-ai felhasználási 

határidőig. 

A pályázathoz költségtervet kell csatolni a megvalósítás költségeire vonatkoztatva. 

Elszámolás, beszámolási kötelezettség, kommunikációs kötelezettség, a teljesítés ellenőrzése: 

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az 

Áht. 58. § (1) szerinti éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el. A 

Kedvezményezett a támogatás felhasználását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2021. 

március 31. napjáig szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be elektronikus úton az ebr42 

rendszeren keresztül. 

A Pályázat keretében, be kell mutatni a beavatkozás indokoltságát és fel kell mérni a becsült 

mennyiség méretét és annak elszállítási és befogadására vonatkozó költségét. 

A Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.–vel és a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft.-vel  (továbbiakban: HHG) történő előzetes  megbeszélés alapján az érvényes 

konténeres listaáruk  és a hulladékelhelyezési  díjuk és a szállítási ár alapján elszállítják és  

befogadják a területen  illegálisan elhelyezett  vegyes kevert hulladékot (1. sz. melléklet)   

 Az ismertetett pályázati kiírás alapján javaslom a Képviselő-testület számára, hogy nyújtson 

be pályázatot a Polgár kül- és belterületi önkormányzati tulajdonú ingatlanokon fellelhető 

illegális hulladéklerakás felszámolására (2.  sz. melléklet). A pályázathoz csatolt költségterv 

törekedjen a maximálisan pályázható 5 millió forint kihasználására és a pályázati dokumentáció 

teljeskörűsége esetén határidőre nyújtsa be a pályázatot a BM által meghirdetett felhívásra. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival 

kiegészíteni, és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen. 

 

Polgár, 2020. október 21. 

     Tisztelettel: 

            Tóth József 

             polgármester 
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Határozati javaslat 

…./2020 (X. 29.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium pályázati kiíráshoz előkészített Javaslat „Az illegális 

hulladéklerakók felszámolása 2020 ” című pályázati felhívásra támogatási kérelem 

benyújtására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási kérelmet nyújt be 

 az „Az illegális hulladéklerakók felszámolása 2020” című felhívásra, melynek 

keretében a Polgár bel- és külterületen  kialakult illegális hulladéklerakásának 

felszámolása valósulhat meg.  

 

Határidő:   2020. november 5.  

Felelős:    Tóth József polgármester 

 


