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A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

 
Tárgy: Javaslat „Tisztítsuk meg az Országot" címmel kiírt pályázaton történő indulásra 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
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 nyilvános pályázati felhívást tett közzé.  
 
A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő támogatásnak minősül, amelynek rendelkezésre 
bocsátása egy összegben, előfinanszírozással történik. A támogatás intenzitása 100%, az egy 
pályázattal elnyerhető támogatás összege 7.000.000,- Ft. Az I. ütemben csak egy pályázat 
nyújtható be a Belügyminisztérium felé, a pályázat több önkormányzati ingatlanon, közterületen 
fellelhető illegális hulladéklerakó felszámolására is vonatkozhat.  
 
Támogatható tevékenységek: az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, közterületeken 
fellelhető illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolása: összegyűjtés, elszállítás és 
kezelés és a pályázat adminisztrációjával, koordinációjával kapcsolatos projektmenedzsment 
jellegű feladatok ellátása. 
Benyújtási határidő: 2020. november 05. 

Elszámolható költségek: 

a./ a pályázat végrehajtásához közvetlenül szükséges kis értékű eszközök beszerzése 

b./ a hulladék összegyűjtéséhez és elszállításához szükséges nagy értékű eszközök bérlése. a 

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 teljesítésnek saját projektszervezet általi ellenőrzését és a központi 

kommunikáció saját eszközökkel történő támogatását szolgáló költségekre 

 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 

 
Határozati javaslat 

 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Belügyminisztérium 

által közzé tett „Tisztítsuk meg az Országot" projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről 

szóló 1598/2020. (IX.21.) Korm. határozat 6. pontjában foglalt pályázaton indul, Budakalász 

Város közigazgatási területén belül, közterületen, önkormányzati ingatlanokon fellelhető 

illegálisan lerakott, elhagyott hulladéklerakók felszámolása céljából. .A hulladék elszállításának 

és kezelésének támogatott költsége legfeljebb a pályázati kiírás alapján 10 001-25 000 fő 

lakosságszám közötti település esetén 7 000 000,- Ft. A támogatás intenzitása 100%. A 

pályázati cél eléréséhez önkormányzati saját forrás biztosítására nincs szükség. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Budakalász, 2020. november 02.    
       

Dr. Göbl Richárd  
                       polgármester 


