
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020.11.04.

Javaslat a települési önkormányzatok számára az Illegális hulladéklerakók
felszámolásának támogatására kiírt pályázaton való indulásra

Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke

Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető
Borka Ildikó pályázati koordinációs vezető ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottság:     
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020.11.04
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020.11.04.
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2020.11.04.

Az előterjesztés rövid tartalma: a Belügyminisztérium a “Tisztítsuk meg az Országot!” 2020.
évben megvalósítandó I. üteméről szóló 1598/2020 (IX.21.) Korm.határozat alapján pályázati
felhívást tett közzé önkormányzatok számára “illegális hulladéklerakók felszámolása” tárgyban.
Az  előterjesztés  tárgya  a  pályázaton  való  indulás  jóváhagyása,  A  pályázati  dokumentáció
kötelező eleme az e tárgyban születő határozat, mely 11.05-éig beküldendő.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Főépítészi, Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály

Iktatószám: 45 632 - 2 /2020

Ügyintéző neve: Borka Ildikó Ügyintéző telefonszáma: 25/544-160
Ügyintéző aláírása: Borka Ildikó s.k. Osztályvezető aláírása: Szabó Imre s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: 
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:  
Leadás dátuma: 2020. Ellenőrzés dátuma: 2020.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: 
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika s.k.
Leadás dátuma: 2020.10.29. Ellenőrzés dátuma: 2020.10.29.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Molnár Attila s.k.
Leadás dátuma: 2020.10.29. Ellenőrzés dátuma: 2020.10.29.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszer  ű/  minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések: 



JAVASLAT
a települési önkormányzatok számára az Illegális hulladéklerakók felszámolásának

támogatására kiírt pályázaton való indulásra

Tisztelt Közgyűlés!

A Belügyminisztérium a “Tisztítsuk meg az Országot!” 2020. évben megvalósítandó I. üteméről
szóló 1598/2020 (IX.21.) Korm.határozat alapján pályázati felhívást tett közzé önkormányzatok
számára  “illegális  hulladéklerakók  felszámolása”  tárgyban.  Környezetünk  megóvása,
egészséges  életmódunk  megőrzése,  valamint  tájvédelmi  és  tájképvédelmi  szempontból  is
kiemelten  fontos  az  illegális  hulladéklerakók  okozta  talaj-,  víz-,  és  levegőterhelés
megszüntetése, ill. tájsebek csökkentése érdekében. 
A 11.05-éig benyújtandó pályázati dokumentáció kötelező eleme az indulásról, ill. az esetleges
saját forrás biztosításáról szóló közgyűlési határozat.

ÁTTEKINTÉS A PÁLYÁZATI FELTÉTELEKRŐL

A  pályázati  konstrukció  célja:  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. 

Idővonal:
Elektronikus rögzítés határideje: 2020.11.05.
Beérkezési határidő a Belügyminisztériumba: 2020.11.19. (MÁK részéről)
Döntési határidő: 2020.12.07
Megvalósítási időszak: 2020.09.21.- 2021.02.28.
Felhasználás végső határideje: 2021.02.28. (pénzügyi teljesítést is beleértve)
Döntési értesítés: 2021.12. hó, a döntést követő 3 munkanapon belül
Támogatói Okirat kiállítása: a döntés közlését követő 5 munkanapon belül
Támogatás folyósítása: a támogatói okiratok elfogadására rendelkezésre álló határidőt követő
7 munkanapon belül.
Elszámolás  határideje:  a  támogatás  felhasználását  követő  30  napon  belül,  de  legkésőbb
2021.03.31.-éig szakmai és pénzügyi beszámoló nyújtandó be.
A támogatással az önkormányzat annak felhasználását érintő tárgyév 12.31-ei fordulónappal,
az Áht. 58. § (1) szerinti éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el. 

Támogatás formája, mértéke 

Országos keret: 1.000.000.000,- Ft

A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő támogatásnak minősül, amelynek rendelkezésre
bocsátása egy összegben, előfinanszírozással történik. A támogatás intenzitása 100% . 

A  pályázat  adminisztrációjával,  koordinációjával  kapcsolatos  projektmenedzsment  jellegű
feladatokra  a  támogatás  legfeljebb  5%-a  számolható  el.  A  hulladék  elszállításának  és
kezelésének támogatott költsége megyei jogú város esetén legfeljebb 20 000 000 Ft.
A hulladék összegyűjtésével  kapcsolatos költségekre nyújtott  támogatásrész nem haladhatja
meg a hulladék elszállításának és kezelésének költségére nyújtott összeg 35%-át. 

A fentiek alapján a MAXIMÁLIS támogatási keret önkormányzatunknak:

Tevékenység Keretösszeg (Ft) Megjegyzés
Gyűjtés 7 000 000 35 %-a a lehet a szállítás+kezelésnek
Szállítás, kezelés             20 000 000 MJV-oknak meghatározott összeg
Menedzsment,  tájékoztatás,
adminisztráció, koordináció

1 421 052 (5 %-a lehet az összesnek)

Összesen 28 421 052



Egy-egy tétel csökkenése magával vonja a többi sor csökkenését.

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  pályázat  több önkormányzati  tulajdonú  ingatlanon,  közterületen  fellelhető  illegális
hulladéklerakó felszámolására is vonatkozhat. 
Az  elhagyott,  vagy  jogellenesen  elhelyezett  hulladékkal  érintett,  pályázatban  megjelölt
önkormányzati ingatlan(ok) területének teljes hulladékmentesítését kell elvégezni. 

Elsődlegesen: 
a) kis értékű eszközök beszerzésére, 

b) a hulladék összegyűjtéséhez és elszállításához szükséges nagy értékű eszközök bérlésére,
szolgáltatás igénybevételére, 

c) a hulladék átmeneti tárolása, őrzése, válogatása költségeire, valamint a kapcsolódó hatósági
eljárások költségeire, díjaira, a lerakási díjra, 

d)  az  illegálishulladék-keletkezés  megelőzését,  valamint  a  támogatási  jogviszonyban  vállalt
feladatok  megfelelő  teljesítésének  saját  projektszervezet  általi  ellenőrzését  és  a  központi
kommunikáció  saját  eszközökkel  történő  támogatását  szolgáló  költségekre  fordítható  a
támogatás.

Kommunikációs kötelezettségek 
-  Kötelező  a  támogatott  tevékenységre  vonatkozó  tájékoztató  táblát  kihelyezni  min.  A3
méretben a majdani támogatói okiratban meghatározott helyszínen és tartalommal (várhatóan a
hivatalban vagy egyéb központi helyen)

-  Kötelező  a  kedvezményezett  honlapján,  ill.  egyéb  média  felületein  beszámolni  a  projekt
előrehaladásáról. 

-  Kedvezményezett  hozzájárul  a  támogatott  projekt  kapcsán  általa  közzétett  cikkek,  írásos
anyagok, fotók központi kommunikációban történő felhasználásához. 

Kötelezően előállítandó dokumentáció
- Teljesítést igazoló dokumentumok (szállítólevél, mérlegjegy); 

- Árajánlatok, megrendelő; Szerződés(ek); 

- Számla(k); Kifizetés bizonylata; 

- Fotódokumentáció (előtte – megvalósítás folyamata – projekt vége). 

Benyújtás ideje, módja, helye 

A pályázatokat elektronikusan kell  benyújtani 3 különböző felületen: az ebr42 önkormányzati
információs rendszerben, az ASP rendszerben (elektronikus aláírással), valamint a Személyre
Szabott Ügyintézési Felületen a Kincstár MAKPER elnevezésű Hivatali kapuján keresztül.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 5. 
A  benyújtási  határidő  elmulasztása  jogvesztő.  A  pályázat  papíralapú  benyújtásra  nincs
lehetőség.

Benyújtandó dokumentáció

 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; 

 az igénybe vett gazdálkodó szervezet hulladékgazdálkodási engedélye; 
 az igénybe vett hulladékgazdálkodási közszolgáltató minősítési engedélye; 
 pályázat benyújtására vonatkozó képviselő testületi, közgyűlési határozat;   
 a  pályázat  keretében  hulladékmentesítéssel  érintett,  önkormányzati  tulajdonú

ingatlan(ok)  30 napnál  nem régebbi  TAKARNET rendszerből  lekérdezett  elektronikus
tulajdoni lapja; 

 a hulladékmentesítéssel érintett,  önkormányzati  tulajdonú terület(ek)ről  készült  színes
fénykép-dokumentáció,  mely helyszínenként  min.  1 fényképet  és minden fényképhez
rövid leírást tartalmaz, mely beazonosítható módon mutatja be a helyszín(eke)t. 

Hiánypótlás
Hiánypótlásra van lehetőség a megadott határidőn belül, melyet elektronikus úton kell teljesíteni
a Kincstár részére.

Tartalmi értékelés 
Az  értékelés  során  meghatározó  szempont  a  beavatkozás  indokoltságának bemutatása.  A
településképi szempontokon túl meghatározó az emberi egészségre és a környezeti elemekre
gyakorolt káros hatások megszüntetésének bemutatása. 

További fontos szempontok: 
a) A tervezett beavatkozás fontossága, (társadalmi) hasznossága, hatékonysága, hatóköre. 

b) A tervezett beavatkozás megvalósíthatósága, kidolgozottsága. 

c) A projekt költségeinek realitása, költségtervének részletessége. 

d)  A  beavatkozást  követő  megelőző  intézkedések  az  ismételt  illegális  hulladéklerakás
megelőzésére. 

Támogatói döntés
A  beérkezett  pályázatokról  a  helyi  önkormányzatokért  felelős  miniszter  (a  továbbiakban:
miniszter) dönt.

A támogatói okirat módosításának a Kedvezményezett részéről történő kezdeményezésére egy
alkalommal van lehetőség, mely nem eredményezheti a támogatási összeg növekedését és a
felhasználási határidő meghosszabbítását. 

A  támogatás  a  pályázati  kiírás  megjelenésének  napjától  a  felhasználási  határidőig  terjedő
időszakban felmerülő költségekre használható fel,  a pénzügyi teljesítésnek ezen időszakban
szükséges megtörténnie. 

Elszámolás, beszámolási és kommunikációs kötelezettség

A támogatás felhasználásáról tárgyév 12. 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.
 
A jogosulatlanul igénybe vett támogatást, támogatásrészt a Kedvezményezett az Áht. 53/A. §-
ának és az Ávr. 83. § és a 97-99. §-ainak figyelembevételével köteles az Igazgatóság útján
lemondani és azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni. 

ELŐKÉSZÍTÉS
A  pályázat  előkészítésében  és  lebonyolításában  Dunaújváros  MJV  Polgármesteri  Hivatala
Városüzemeltetési  és  Beruházási  Osztály  és  a  Főépítészi,  Építésügyi  és  Környezetvédelmi
Osztály érintett.



Jelenleg folyamatban van a szóba jöhető helyszínek bejárása, felmérése, a szükséges adatok
gyűjtése. A pályázat költségvetése és a megvalósítási helyszín az árajánlatok beérkezése és
több körös egyeztetést követően véglegesíthető.

A fentiek alapján javasoljuk a pályázati projekt megvalósítását.

Önkormányzatunk  pályázatot  kíván  benyújtani  az  „Illegális  hulladéklerakók  felszá-
molása” tárgyú pályázati kiírásra. Saját forrás biztosítása jelen információk szerint nem
szükséges, a pályázat helyszíneinek kijelölése folyamatban van. Az előterjesztés tárgya a
pályázaton való indulás jóváhagyása.

Bizottsági vélemények: jelen előterjesztést pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizott-
ság, a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság és az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
a 2020.11.04-ei rendkívüli ülésén tárgyalja. Mivel a közgyűlési postázás megelőzi a bizottsági
ülések napját, a bizottságok véleményét azok elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…/2020. (XI.04.) határozata

a települési önkormányzatok számára az Illegális hulladéklerakók felszámolásának
támogatására kiírt pályázaton való indulásról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy Dunaújváros Megyei Jogú
Város  Önkormányzata  a  Belügyminisztérium  az  illegális  hulladéklerakók  felszámolása
érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről
szóló  1598/2020.  (IX.  21.)  Korm.  határozat  6.  pontjában  foglaltak  alapján  közzétett,
“illegális  hulladéklerakók  felszámolása”  tárgyú  pályázati  felhívásra  pályázatot
nyújtson  be,  valamint  pozitív  elbírálás  esetén  elhatározza  a  kapcsolódó  projekt
végrehajtását. A projekt megvalósításának helyszíne Dunaújváros közigazgatási területén
található, illegális hulladékkal érintett közterületei és önkormányzati területei.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,  hogy az 1.
pontban  megjelölt  pályázat  benyújtásához  és  a  projekt  megvalósításhoz  szükséges
intézkedéseket tegye meg.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért
      a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
a főépítészeti, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 

Határidő: a pályázat elektronikus úton történő benyújtására: 2020.november 05. 
a projekt megvalósítására 2021.február 28.
a pénzügyi-szakmai beszámoló benyújtására: 2021. március 31., illetve a 

támogatás felhasználását követő 30 napon belül.

Dunaújváros, 2020. november 04.
             

Tóth Kálmán s. k.
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési

bizottság elnöke

Tóth Kálmán s. k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

elnöke

Orosz Csaba s.k.
a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke
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