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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Belügyminisztérium (BM), mint Támogató (továbbiakban: Támogató) az illegális 

hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 2020. 

évben megvalósítandó I. üteméről szóló 1598/2020. (IX. 21.) Korm. határozat (a 

továbbiakban: Korm. határozat) 6. pontjában foglaltak alapján nyilvános pályázati 

felhívást tett közzé a települési önkormányzatok számára. Környezetünk megóvása, 

egészséges életmódunk megőrzése, valamint tájvédelmi és tájképvédelmi szempontból 

is kiemelten fontos az illegális hulladéklerakók okozta talaj-, víz-, és levegőterhelés 

megszűntetése, illetve a tájsebek csökkentése.  

 

A támogatás célja: az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, közterületen fellelhető 

illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolásának (összegyűjtésének, 

elszállításának és kezelésének, valamint a pályázat adminisztrációjával, 

koordinációjával kapcsolatos projektmenedzsment jellegű feladatok ellátásának) 

elősegítése.  

 

Dombóvár város területén jelenleg több olyan önkormányzati tulajdonú terület is 

található, amely megfelel a pályázati kiírásban rögzített feltételeknek. Ilyen területek 

találhatóak többek között a Kandó Kálmán utca mellett, a Radnóti utca és a Gunarasi út 

között a régi Lovaspálya mellett, a Perekaci városrészben, Mászlony és Szarvasd 

településrész közterületein, a Szőlőhegyi buszforduló környékén, a Konda-völgyben.  

 

Rendelkezésre álló forrás:  

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.  

  

Támogatható tevékenységek:  

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, közterületen fellelhető illegálisan lerakott, 

elhagyott hulladék felszámolása: összegyűjtés, elszállítás és kezelés, valamint a pályázat 

adminisztrációjával, koordinációjával kapcsolatos projektmenedzsment jellegű 

feladatok ellátása. 

 

Nem támogatható tevékenységek:  

− Útfelújítási, útkarbantartási munkálatok.  

− Az önkormányzati tulajdonú ingatlannak, vagy közterületnek nem minősülő 

magánterületen vagy állami tulajdonú területen elhagyott, vagy jogellenesen elhelyezett 

hulladék összegyűjtése, elszállítása és kezelése.  

− A pályázat keretében felmerülő kármentesítési tevékenység.  

− A pályázat céljával nem összefüggő tevékenységek.  

 

Önerő: 

A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő támogatásnak minősül, amelynek 

rendelkezésre bocsátása egy összegben, előfinanszírozással történik. A támogatás 

intenzitása 100%.  



a) A pályázat adminisztrációjával, koordinációjával kapcsolatos 

projektmenedzsment jellegű feladatokra a támogatás legfeljebb 5%-a számolható 

el, ezen felül bérköltség elszámolására nincs mód. 

b) A hulladék elszállításának és kezelésének támogatott költsége legfeljebb: 

10.001–25.000 fő lakosságszám közötti település esetén 7 000 000 forint. 

c) A hulladék összegyűjtésével kapcsolatos költségekre nyújtott támogatásrész nem 

haladhatja meg a hulladék elszállításának és kezelésének költségére nyújtott 

összeg 35%-át.  

 

A Pályázó az I. ütemben csak egy pályázatot jogosult benyújtani a BM felé, a pályázat 

több önkormányzati tulajdonú ingatlanon, közterületen fellelhető illegális 

hulladéklerakó felszámolására is vonatkozhat. 

 

Pályázat jellemzői: 

- Beadási határidő: 2020. november 5. 

- Vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető. 

- A támogatás maximális mértéke: 100%. 

- Maximálisan igényelhető támogatás összege: 7.000.000,- Ft. 

- A döntés határideje: 2020. december 7. 

- A projektbefejezés dátuma: 2021. február 28. 

 

Benyújtandó dokumentumok: 

A dokumentumok feltöltése az ebr42 rendszerbe történik.  

a.) 2020. évben kiállított, az illegális hulladéklerakó felszámolásával kapcsolatos 

összegyűjtési, valamint elszállítási és kezelési és a projektmenedzsment 

tevékenységekre bontott, az összesen igényelt támogatási összeget alátámasztó 

részletes árajánlat(ok); abban az esetben, ha a projektmenedzsment jellegű 

tevékenységek között tervezett költség árajánlattal nem alátámasztható, akkor az 

adott költséget alátámasztó költségkalkuláció;  

b.) az igénybe vett gazdálkodó szervezet hulladékgazdálkodási engedélye;  

c.) az igénybe vett hulladékgazdálkodási közszolgáltató minősítési engedélye;  

d.) pályázat benyújtására vonatkozó képviselő-testületi, közgyűlési határozat;  

e.) a pályázat keretében hulladékmentesítéssel érintett, önkormányzati tulajdonú 

ingatlan(ok) 30 napnál nem régebbi TAKARNET rendszerből lekérdezett 

elektronikus tulajdoni lapja;  

f.) a pályázat keretében hulladékmentesítéssel érintett, önkormányzati tulajdonú 

terület(ek)ről készült színes fénykép-dokumentáció, mely helyszínenként minimum 

1 fényképet és minden fényképhez rövid leírást tartalmaz, mely leírás beazonosítható 

módon mutatja be a pályázati helyszín(eke)t.  

 

A fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

 

 



Határozati javaslat 

Pályázat benyújtásáról „Az illegális hulladéklerakók felszámolása”  

című felhívásra 

  
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy Dombóvár 

Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a Belügyminisztérium által illegális 

hulladéklerakók felszámolásának támogatására kiírt felhívásra. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat tartalmának 

jóváhagyására és benyújtására, valamint a pályázat pozitív elbírálása esetén a támogatói 

okirat jóváhagyására.  

 

Határidő: 2020. november 5. – a pályázat benyújtására 

Felelős: Polgármester  

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

                                          

                                                                                                           Pintér Szilárd 

                                                                                                            polgármester 
 

                                                                                            

                                                                                                     

 

 

 


