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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 települési önkormányzatok 

számára. A támogatás célja az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, közterületen fellelhető 

illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolásának (összegyűjtésének, elszállításának és 

kezelésének illetve a pályázat adminisztrációjával, koordinációjával kapcsolatos projektmenedzsment 

jellegű feladatok ellátásának) elősegítése.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 5. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő támogatásnak minősül, amelynek rendelkezésre bocsátása 

egy összegben, előfinanszírozással történik. A támogatás intenzitása 100%.  A hulladék elszállításának 

és kezelésének támogatott költsége legfeljebb: 5 001–10 000 fő lakosságszám közötti település esetén 

5 000 000 forint. 

A pályázat megvalósítási időszaka: 2020. szeptember 21. - 2021. február 28. 

A Pályázó az I. ütemben csak egy pályázatot jogosult benyújtani a Belügyminisztérium felé, azonban a 

pályázat több önkormányzati tulajdonú ingatlanon, közterületen fellelhető illegális hulladéklerakó 

felszámolására is vonatkozhat. 

 

Ezen pályázat keretében megoldható lenne a 7020 Dunaföldvár, 7842, 7847 és 7848 hrsz. (Széles 

csapás) alatti területeken elhagyott nagy mennyiségű (kb. 1000 m3) illegális hulladék elszállítása és 

ártalmatlanítása.  

 

Kérem a Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg.  

 

Dunaföldvár, 2020. október 20. 

 

 

Horváth Zsolt sk. 

polgármester 

  



HATÁROZATI JAVASLAT I. 

  

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  

1. az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 

2020. évben megvalósítandó I. üteméről szóló 1598/2020. (IX. 21.) Korm. határozat alapján tett 

nyilvános pályázati felhívásra 5.000.000,-Ft támogatására pályázatot nyújt be. 

 

Pályázat megnevezése: 7020 Dunaföldvár, 7842, 7847 és 7848 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú 

ingatlanokon, fellelhető illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolása 

Az illegális hulladékkal érintett terület helyrajzi száma: 7842, 7847, 7848. 

 

2. A teljes hulladék mentesítés elvégzése érdekében az 1. pontban meghaladó összeget a 2020. évi 

költségvetés környezetvédelmi alapja biztosítja. 

3. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésére, támogatási kérelem aláírására és 

benyújtására, a pályázat megvalósításával, a szükséges intézkedések, nyilatkozatok, valamint 

jognyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 

Határidő:  folyamatos 

 


