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ELŐTERJESZTÉS
MARCALI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2021. szeptember 15-i soron következő ülésére a
„Tisztítsuk meg az Országot!” Projekt 2021. évben megvalósítandó I. üteme tárgyú
pályázat benyújtásáról

Tisztelet Képviselőtestület!
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
(továbbiakban: Korm. határozat) céljainak megvalósítása érdekében nyilvános pályázati
felhívást (a továbbiakban: Pályázat) tett közzé a megyei és települési önkormányzatok,
egyházi jogi személyek számára.
A Pályázat célja a Kormány Klíma- és Természetvédelmi Akciótervében foglaltak alapján sor
kerüljön az ország területén elhagyott, vagy jogellenesen elhelyezett hulladék felszámolására.
A Pályázat keretében kérelmet nyújthatnak be a magyarországi székhellyel rendelkező
önkormányzatok.
A pályázat keretösszege: 4 629 304 587 forint.
A Pályázat keretében a támogatás egyszeri, vissza nem térítendő támogatásnak minősül,
amelynek rendelkezésre bocsátása egy részletben 100 % előlegként történik a Támogatói
Okirat hatályba lépését követő 10 munkanapon belül (előfinanszírozás).
A támogatás intenzitása 100%, az alábbi korlátok figyelembevételével:
a) Az igényelhető támogatás összege a szállítási és a deponálási költségek tekintetében
legfeljebb bruttó 20 000 Ft/m3.
A Pályázat szerint az elhagyott hulladék felszámolására irányuló támogatható tevékenységek
a pályázattal érintett ingatlanokon, területeken fellelhető illegálisan lerakott, elhagyott
hulladék felszámolása: összegyűjtés, szállítás és kezelés, valamint a pályázat
adminisztrációjával, koordinációjával kapcsolatos projektmenedzsment-jellegű feladatok
ellátását foglalja magába. A megvalósítás során az elhagyott, vagy jogellenesen elhelyezett
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hulladékmentesítését kell elvégezni. Gondoskodni kell továbbá a megtisztított terület
megfigyeléséről és meg kell tenni minden szükséges intézkedést a jogellenes hulladéklerakás
megelőzése és hatósági szankcionálásának elősegítése érdekében.
A Pályázat szerint a támogatott tevékenység megvalósítási ideje a pályázatban vállalt feladat
megvalósításának kezdetétől a projektben vállalt szakmai feladatok elvégzéséig és a
támogatási összeg felhasználásának határidejéig tart. A megvalósítási határidő vége 2021.
november 30.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, és a
határozati javaslatot elfogadni.
Határozati javaslat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Tisztítsuk meg az Országot!”
Projekt 2021. évben megvalósítandó I. üteme tárgyú pályázatot nyújt be az Innovációs és
Technológiai Minisztérium 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, 2021. szeptember 10.
Dr. Sütő László sk.
polgármester

