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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

MARCALI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2020. november 3-i soron kívüli ülésére a „Települési Önkormányzatok számára az 

illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására 2020.” című pályázat 

benyújtásáról 

 

 

 

Tisztelet Képviselőtestület! 

 

 

A Belügyminisztérium (BM) 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) 6. pontjában foglaltak 

alapján nyilvános pályázati felhívást (a továbbiakban: Pályázat) 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 tájsebek csökkentése. 

 

A Pályázat 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. 

 

A Pályázat keretében kérelmet nyújthatnak be többek között a 10 001 - 25 000 fő 

lakosságszám közötti település települési önkormányzata.  

 

A Pályázat keretében a támogatás egyszeri, vissza nem térítendő támogatásnak minősül, 

amelynek rendelkezésre bocsátása egy összegben, előfinanszírozással történik. A támogatás 

intenzitása 100%.  

 

A Pályázat keretében  

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. 
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c) 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.  

 

A Pályázat szerint 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 megvalósítás során az elhagyott, vagy 

jogellenesen elhelyezett hulladékkal érintett, pályázatban megjelölt önkormányzati 

ingatlan(ok) területének teljes hulladékmentesítését kell elvégezni. 

 

A Pályázat szerint a támogatott tevékenységek időtartama a pályázat megvalósítási időszaka a 

Korm. határozat megjelenése (2020. szeptember 21.) és a pályázat megvalósítási határideje, 

azaz 2021. február 28. közötti időszak. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, és a 

határozati javaslatot elfogadni. 

 

 

Határozati javaslat 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Települési Önkormányzatok 

számára az illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására 2020.” pályázatot nyújt be 

a Belügyminisztérium felé. 

 

A Képviselő Testület meghatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és az azzal 

kapcsolatos teendők lebonyolítására.  

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Marcali, 2020. október 22. 

 

 

 

Dr. Sütő László sk. 

    polgármester 


