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1. Előzmények:
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az Országos Hulladékgazdálkodási Terv
céljainak megvalósítása érdekében pályázatot hirdetett a települési önkormányzatok számára
az illegális hulladéklerakók felszámolása tárgyában. A környezet megóvása érdekében,
tájvédelmi és tájképvédelmi szempontból is kiemelten fontos az illegális hulladéklerakók
okozta talaj-, víz-, és levegőterhelés megszűntetése, illetve tájsebek csökkentése. A támogatás
célja: a közterületen fellelhető illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolásának
(elszállításának és kezelésének) elősegítése.
A pályázat forrása Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C.
törvény XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetében 20/35/19/01 szám alatti
jogcím Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok (ÁHT azonosító szám: 341206)
megnevezésű előirányzat terhére biztosított, összesen legfeljebb 240.000.000,- forint
értékben.
A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő támogatásnak minősül, amelynek
rendelkezésre bocsátása egy összegben, előfinanszírozással történik. A támogatás
maximális intenzitása 100%, az egy pályázattal elnyerhető támogatás összege legalább
500.000,- Ft, legfeljebb 3.000.000,- Ft.
2. Támogatható tevékenységek:
Az elhagyott hulladék felszámolására irányuló tevékenységek: az illegális hulladéklerakók
felszámolása, ideértve a felszedett hulladékok hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező
szállítóval történő elszállítását és a program lebonyolításakor a hulladék átvételére jogosító,
érvényes környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező hulladékkezelővel történő
kezelését.
A megvalósítás során az elhagyott, vagy jogellenesen elhelyezett hulladékkal érintett
terület(ek) teljes hulladékmentesítését kell elvégezni.
3. Nem támogatható tevékenységek:
-

-

Útfelújítási, útkarbantartási munkálatok.
Az önkormányzati, vagy állami tulajdonú területnek nem minősülő magánterületen
elhagyott, vagy jogellenesen elhelyezett hulladék összegyűjtése, elszállítása és
kezelése.
A tervezett projektek keretében felmerülő kármentesítési tevékenység.
A hulladék összegyűjtésére irányuló munkafolyamatok.
Eszközbeszerzés (pl. gépjármű).

4. Műszaki tartalom:
A pályázat benyújtásának célja a város központjában, lakott terület szomszédságában és az
Interspar mellett található, 1/1 arányban önkormányzati tulajdonú 11505/1 hrsz.-ú beépítetlen
területen található építési törmelékből, kommunális hulladékból és zöldhulladékból álló kb.
120 m2-t befedő illegális hulladéklerakó megszüntetése, melynek előzetesen kalkulált
elszámolható költsége bruttó 2.945 eFt. Az ingatlan tulajdoni lapja, térképmásolata, valamint
a területről készült felvétel az előterjesztés 1. sz. melléklete.

5. Tervezett tevékenységtípusok:
-

földmunkagéppel történő 5 m3-es konténerrakodás
A konténer elszállíttatása és hulladékártalmatlanítás a ZöldVölgy Nonprofit Kft.-vel,
tereprendezés az Ózdi Városüzemeltető Intézmény közreműködésével.

A pályázat benyújtására 2019. február 28-ig van lehetőség.
Javaslat:
Fentiek alapján javaslom az Önkormányzatnak a pályázati programban való részvételét.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat
elfogadására.

1. melléklet

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
....../2019. (II.14.) határozata

„Az illegális hulladéklerakók felszámolása” című pályázat benyújtásáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Ózd Város Önkormányzata legfeljebb bruttó 3
millió forint összegű, 100%-os támogatási intenzitással pályázatot nyújt be az
Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt, illegális hulladéklerakók
felszámolására vonatkozó pályázatra. A pályázat tartalma az Ózd belterületi 11505/1
hrsz. alatt található, beépítetlen terület megnevezésű ingatlanon elhelyezett illegális
hulladék felszámolása.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához
szükséges dokumentumok, nyilatkozatok és nyertes pályázat esetén a határozati
javaslat 1. pontjában meghatározott feltételeket tartalmazó támogatási szerződés
aláírására.
Felelős: a pályázat benyújtásáért: PH. Településfejlesztési Osztály vezetője
a pályázati dokumentumok, nyilatkozatok és a támogatási szerződés aláírásáért:
Polgármester
Határidő: 2019. február 28.

