
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021.09.16.

Javaslat az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében meghirdetett
“Tisztítsuk meg az Országot! - 2021. évi I. ütem” 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 ügyintéző

Meghívott:

Véleményező bizottság:     
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021.09.15.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021.09.15.
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2021.09.15.

Az  előterjesztés  rövid  tartalma: az  ITM  Minisztérium  az  IFKA  Közhasznú  N.Kft.  útján  a
“Tisztítsuk meg az Országot!” 2020. évben megvalósítandó I. üteméről szóló 1598/2020 (IX.21.)
Korm.határozat alapján pályázati felhívást tett közzé az illegális hulladéklerakók felszámolása
érdekében. A pályázat 2021.09.01-15. között nyújtható be. Az előterjesztés tárgya a pályázaton
való indulás / benyújtás jóváhagyása.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Főépítészi és Pályázati Osztály Iktatószám: 35442-2 /2021
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: 2021. Ellenőrzés dátuma: 2021.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: 
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:                                                             
Leadás dátuma: 2021. Ellenőrzés dátuma: 2021
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2021.09.09. Ellenőrzés dátuma: 2021.09.09.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

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



JAVASLAT
az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében meghirdetett “Tisztítsuk meg az

Országot! - 2021. évi I. ütem” pályázaton való indulásra

Tisztelt Közgyűlés!

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban:
IFKA) útján az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!”
projekt  2020.  évben  megvalósítandó  I.  üteméről  szóló  1598/2020.  (IX.21.)  Korm.  határozat
(továbbiakban:  Korm.  határozat)  céljainak  megvalósítása  érdekében  pályázati  felhívást  tett
közzé szeptember elején.
A  pályázati  támogatás  tárgya:  Az  illegális  hulladéklerakók  felszámolása  érdekében  a
„Tisztítsuk meg az Országot!" Projekt 2021. évben megvalósítandó I. ütemének támogatása. 

ÁTTEKINTÉS A FELTÉTELEKRŐL TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT ESETÉBEN
A felhívás célja, hogy a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervben foglaltak alapján sor kerüljön
az  elhagyott,  vagy  jogellenesen  elhelyezett  hulladék  felszámolására.  Az  önkormányzatok  a
köztulajdonban álló,  de (vagyon)kezelésükbe tartozó területek megtisztítására nyújthatnak be
pályázatot, – ideértve a használati, bérleti és egyéb jogviszonyokat is –, amelyek esetében a
megtisztításhoz közérdek fűződik (pl. kerékpárutak, egyéb utak).  

Idővonal:
Elektronikus rögzítés határideje: 2021.09.15.
Döntési határidő: 2021.10.06 + esetleges hiánypótlás időigénye (09.15 + 15 munkanap)
Megvalósítási időszak időkeret: 2021.09.01.- 2021.11.30.
Támogatói Okirat kiállítása: a döntés közlését követő 10 munkanapon belül
Támogatás folyósítása: a Támogatói Okirat hatályba lépését követő 10 munkanapon belül
Elszámolás határideje: 2021.12.15. (véghatáridő + 15 nap, szakmai és pénzügyi beszámoló)

Támogatás formája, mértéke 

Keretösszeg:  4 629 304 587 Ft,  forrása:  Magyarország 2020.  évi  központi  költségvetéséről
szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet,
20.  Fejezeti  kezelésű  előirányzatok  cím,  38.  Egyéb  feladatok  alcímnek  a  36.  Illegális
hulladéklerakás felszámolásának támogatása jogcímcsoport terhére
 
A támogatásban részesülő kérelmek száma várhatóan: 500 db. 
A  döntés  vonatkozhat  a  támogatás  odaítélésére,  csökkentett  összegű  támogatásra  vagy  a
pályázat elutasítására. 

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

A maximálisan igényelhető támogatási összeg 40 000 000 Ft 
Az igényelhető támogatás összege a szállítási és a deponálási költségek tekintetében legfel-
jebb bruttó 20 000 Ft/m3. 

Támogatható tevékenységek, kötelezettségek 

A pályázattal érintett ingatlanokon, területeken fellelhető illegálisan lerakott, elhagyott hulladék
felszámolása:  összegyűjtés,  szállítás  és  kezelés,  valamint  a  pályázat  adminisztrációjával,
koordinációjával kapcsolatos projektmenedzsment-jellegű feladatok ellátása. 

A megjelölt ingatlan(ok) területének teljes hulladékmentesítését  kell elvégezni.  Gondoskodni
kell a megtisztított terület megfigyeléséről és meg kell tenni minden szükséges intézkedést a
jogellenes hulladéklerakás megelőzése és hatósági szankcionálásának elősegítése érdekében. 



Tételesen:
− a Projekt végrehajtásához közvetlenül szükséges kis értékű eszközök (például de nem

kizárólagosan:  zsák,  kesztyű,  kötöző,  lapát,  szemétszedő csipesz)  beszerzése.  Csak
abban az esetben támogatható, ha az a megpályázott tevékenység megvalósításához
szorosan kapcsolódik,  és  e  nélkül  az  nem,  vagy csak jóval  nehezebben  valósítható
meg.; 

− a hulladék összegyűjtéséhez és elszállításához szükséges nagy értékű eszközök (pl.
daru, markoló, szállító eszköz) bérlésére, szolgáltatás igénybevétele; 

− a  hulladék  átmeneti  tárolása,  őrzése,  válogatása  költségeire,  valamint  a  kapcsolódó
hatósági eljárások költségeire, díjaira, a lerakási díj; 

− az illegálishulladék-keletkezés megelőzését,  valamint a vállalt  feladatok teljesítésének
saját projektszervezet általi ellenőrzését és a központi kommunikáció saját eszközökkel
történő  támogatását  szolgáló  költségekre,  a  Projekt  kommunikációs  költségeire
legfeljebb  a  támogatás  15%-a  számolható  el.  a  Projekt  adminisztrációjával,
koordinációjával  kapcsolatos  projektmenedzsment-jellegű  feladatokra  a  támogatás
legfeljebb 5%-a számolható el. 

Tehát a maximálisan pályázható keret soronként:

Tevékenység Keretösszeg (Ft) Megjegyzés
hulladék  felszámolása:
összegyűjtés,  szállítás  és
kezelés
Kis értékű eszközök

32 000 000 – 40 0000 00
Értelemszerűen  a  többi  sor
csökkentésével  nagyobb  lesz  a
keret.
a szállítási  és  a deponálási  költsé-
gek tekintetében legfeljebb bruttó 20
000 Ft/m3 támogatható!

Kommunikációs
kötelezettség, ellenőrzés

 6 000 000 max 15 %

menedzsment,
adminisztráció, koordináció

 2 000 000 max 5 %

Összesen 40 000 000 települési  önkormányzatoknak
meghatározott összeg

Kommunikációs kötelezettségek 

A Korm. határozat végrehajtásához kapcsolódó kommunikációs tevékenységet az ITM látja el
(bővebben itt: www.szelektalok.hu)

A  pályázó  vállalja,  hogy  a  támogatói  okiratban  meghatározottak  szerint  közreműködik  az
illegális hulladék felszámolásával kapcsolatban az eredmények kommunikálásában.

Benyújtás ideje, módja, helye 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 15. 
A pályázatok benyújtására 2021. szeptember 1. 8:00 perctől 2021. szeptember 15. 23:59 percig
van  lehetőség  elektronikus  úton  a  pályázati  portálon  (tmop.ifka.hu)  keresztül  ügyfélkapus
azonosítást követően.
A  keret  kimerülése  esetén  a  felületen  hirdetmény  kerül  közzétételre  a  benyújtás
felfüggesztéséről.

Hiánypótlás 1 alkalommal lehetséges.

Tartalmi értékelés 
A bírálat alapja a területen található hulladék mennyisége, a hulladék megközelíthetősége, a
hulladéklerakó  elhelyezkedése,  a  hulladék  összetétele,  a  hulladéklerakó  felszámolásának
költséghatékonysága. 



Fontos szempontok a tartalmi értékelés során: 
a) A tervezett beavatkozás 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. 

A pályázónak  be kell  mutatni,  milyen eszközökkel  igyekezett  megelőzni  az illegális  hulladék
lerakását az elmúlt 5 év során. 

ELŐKÉSZÍTÉS

A  pályázat  előkészítésében  és  lebonyolításában  Dunaújváros  MJV  Polgármesteri  Hivatala
Városüzemeltetési Osztály, a Főépítészi és Pályázati Osztály és a Környezetvédelmi Osztály
érintett. A pályázat költségvetése és a megvalósítási helyszín több körös egyeztetést követően
véglegesíthető. 
Az  előterjesztés  készítésének  időpontjában  még  folyamatban  van  a  helyszínek  bejárása,
felmérése, a szükséges adatok gyűjtése.  Városunkban az illegális hulladék folyamatosan
újratermelődik és ezek folyamatos elszállítása súlyos terheket ró a költségvetésre.
 
A fentiek alapján javasoljuk a pályázati projekt megvalósítását.

Önkormányzatunk  pályázatot  kíván  benyújtani  az  „Illegális  hulladéklerakók
felszámolása”  tárgyú  pályázati  kiírásra.  Saját  forrás  biztosítása  nem  szükséges.  Az
előterjesztés  tárgya  a  pályázaton  való  indulás  jóváhagyása. A  pályázat  benyújtásának
határideje  (09.15.)  megelőzi  az  előterjesztés  tárgyalásának  időpontját,  így  utólagos
jóváhagyásra van szükség.

Bizottsági vélemények: jelen előterjesztést pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizott-
ság, a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság és az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
a 2021.09.15-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
…/2021. (IX.16.) határozata

az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében meghirdetett “Tisztítsuk meg az
Országot! - 2021. évi I. ütem” pályázaton való indulásról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  egyetért  azzal, hogy
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  az  Innovációs  és  Technológiai
Minisztérium  az  IFKA  Közhasznú  Nonprofit  Kft.  útján  az  illegális  hulladéklerakók
felszámolása  érdekében  a  „Tisztítsuk  meg  az  Országot!”  projekt  2020.  évben
megvalósítandó  I.  üteméről  szóló  1598/2020.  (IX.21.)  Korm.  határozat  céljainak
megvalósítása érdekében 2021-ben megvalósítandó I.  ütem kapcsán közzétett  pályázati
felhívásra  pályázatot  nyújtott  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 Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy
az 1. pontban megjelölt pályázati kérelem kapcsán felmerülő intézkedéseket és a projekt
megvalósításhoz szükséges intézkedéseket tegye meg.



Felelős:  - a határozat végrehajtásáért
      a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
a városüzemeltetési osztály vezetője
a főépítészeti és pályázati osztály vezetője
a környezetvédelmi osztály vezetője 

Határidő: 
a projekt megvalósítására 2021. november 30.
a pénzügyi-szakmai beszámoló benyújtására: 2021. december 15. 

(véghatáridőt követő 15 napon belül)

Dunaújváros, 2021. szeptember 16.
             

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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