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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium pályázatot hirdetett az illegális 
hulladéklerakók felszámolásának támogatására. A pályázat célja a környezet megóvása, 
az egészséges életmód megőrzése, valamint tájvédelmi és tájképvédelmi szempontból 
is kiemelten fontos illegális hulladéklerakók okozta talaj, -víz és levegő terhelés 
megszüntetése, a tájsebek csökkentése. A pályázati támogatás tárgya az illegális 
hulladéklerakók felszámolása: a közterületen fellelhető illegálisan lerakott, elhagyott 
hulladék felszámolásának (elszállításának és kezelésének) elősegítése.  
 
Dombóvár város területén jelenleg több olyan önkormányzati tulajdonú terület is 
található, amely megfelel a pályázati kiírásban rögzített feltételeknek. Mászlony 
településrészen ugyan önkéntes szemétszedési akció keretén belül, a kézi erővel 
összegyűjthető hulladék elszállításra került, viszont fellelhető a területen még több olyan 
hulladéklerakó is, amelynek elszállítására és ártalmatlanítására a pályázat által elnyert 
forrás felhasználható lenne. Mászlony településrészen kívül még a szintén 
önkormányzati tulajdonban lévő Dombóvár 021/1. hrsz. alatti, Perekac-majorral 
szembeni külterületi ingatlanon felhalmozódott szemét, valamint a 291/20 és 291/21 
hrsz.-on a Lucza-hegyi utcában lévő hulladékudvart összekötő kivett beépítetlen 
területen található hulladék kezelését szintén meg lehetne valósítani az elnyert 
támogatási összegből. 
 
Rendelkezésre álló forrás:  
A Magyarország 2018 évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény XVII. 
innovációs és technológiai Minisztérium fejezete 20/35/19/01 szám alatti jogcím 
Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok (AHT azonosítószám: 341206) 
megnevezésű előirányzat terhére, összesen legfeljebb 240.000.000,- Forint értékben.  
  
Támogatható tevékenységek:  
Az elhagyott hulladék felszámolására irányuló tevékenységek. 

1. Illegális hulladéklerakók felszámolása (ideértve a felszedett 
hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szállítóval történő elszállítását és 
a program lebonyolításakor a hulladék átvételére jogosító, érvényes 
környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező hulladékkezelővel történő 
kezelését). 
 

Nem támogatható tevékenységek:  
1. Útfelújítási, útkarbantartási munkálatok. 
2. Az önkormányzati vagy állami területnek nem minősülő magánterületen 

elhagyott, vagy jogellenesen elhelyezett hulladék összegyűjtése, elszállítása és 
kezelése. 

3. A tervezett projektek keretében felmerülő kármentesítési tevékenység. 
4. A hulladék összegyűjtésére irányuló munkafolyamatok.  
5. Eszközbeszerzés (pl. gépjármű).  

 
Önerő:  
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,- Forint, legfeljebb 3.000.000,- Forint. A csökkentett összeggel támogatható 
pályázatok esetében a pályázónak legalább a csökkentés mértékének megfelelő 
önrésszel kell rendelkeznie. Az önrész saját forrásból, bankhitelből és egyéb forrásból 
(így pl. tagi kölcsön) kifejezetten pénzügyi eszközökből állhat.  
 
Pályázat jellemzői: 

- Beadási határideje: 2019. 01. 28. – 2019. 02. 28. között folyamatosan 
- Vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető. 
- A támogatás maximális mértéke 100%. 
- Maximálisan igényelhető támogatás összege 3.000.000,- Ft. 
- Döntés határideje: a benyújtási határidőtől számított 30 nap. 
- Projektbefejezés dátuma: 2019.02.28. 

 
Benyújtandó dokumentumok: 

- pályázati adatlap 
- nyilatkozat a pályázati adatlapban feltüntetett adatok, információk teljeskörűen 

valós és hiteles voltáról, a valóságnak való megfeleléséről 
- nyilatkozat a pályázati kiírásra vonatkozó jogszabályok megismeréséről 
- nyilatkozat nullás adóigazolásról 
- nyilatkozat bejelentési, tájékoztatási, nyilatkozattételi, adatszolgáltatási, 

ellenőrzést tűrési és egyéb kötelezettségeknek való megfelelésről 
- nyilatkozat arról, hogy Pályázóval szemben támogathatóságot kizáró, a 

vonatkozó jogszabályokban, pályázati kiírásban foglalt kizáró ok nem áll fenn 
- nyilatkozat, hogy Pályázóval szemben nem áll fenn harmadik személy irányában 

olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását 
meghiúsíthatja 

- nyilatkozat, hogy Pályázó hozzájárul a Kincstár által működtetett monitoring 
rendszerben nyilvántartott adataihoz az állami támogatás utalványozója, 
folyósítója ennek hiányában a támogató az Állami Számvevőszék, kormányzati 
ellenőrzési szerv, az európai támogatásokat ellenőrző szerv, az állami 
adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, 
valamint jogszabályban, felhívásban, Támogatói Okiratban meghatározott más 
jogosultak hozzáféréséhez 

- nyilatkozat, hogy Pályázó a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek 
megfelel 

- nyilatkozat arról, hogy a Pályázó a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény alapján átlátható szervezetnek minősül, továbbá tudomásul veszi, hogy 
átláthatóságának ellenőrzése céljából a Támogató a Támogatói Okiratból eredő 
követelései elévüléséig az Aht.-ban meghatározott adatokat kezelheti 

- nyilatkozat, hogy a Pályázó megfelel a költségvetési támogatásokra vonatkozó 
szabályokban meghatározott követelményeknek és a jogszabályban rögzített 
szempontok szerint nem összeférhetetlen 

- nyilatkozat, hogy Pályázó ellen jogerős végzéssel elrendelt felszámolási eljárás, 
csőd- és végelszámolási, illetve adósságrendezési vagy egyéb megszüntetésére 
irányuló eljárás nincsen folyamatban, és vállalja, hogy haladéktalanul, írásban 
bejelenti a Támogató részére, ha a Támogatói Okirat hatálya alatt ellene a 
fentiekben megjelölt eljárás indul.  



- nyilatkozat arról, hogy a Pályázó a támogatással fedezett költségek tekintetében 
általános forgalmi adó visszaigénylési, levonási jogosultsággal rendelkezik-e. 

- nyilatkozat arról, hogy a Pályázónak megfelelő hulladékgazdálkodási engedély 
rendelkezésére áll. 

- nyilatkozat arról, hogy a befogadó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik 
- nyilatkozat biztosíték nyújtásáról 

 
A fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását. 
 

Határozati javaslat 
„Az illegális hulladéklerakók felszámolása” című felhívásra 

 pályázat benyújtásáról 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy Dombóvár 
Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium által illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására kiírt 
felhívásra. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat tartalmának 
jóváhagyására és benyújtására, valamint a pályázat pozitív elbírálása esetén esetén a 
támogatói okirat jóváhagyására.  
 
Határid ő: 2019. február 28. – pályázat benyújtására 
Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
                                          
                                                                                                           Szabó Loránd 
                                                                                                            polgármester 
 
                                                                                            
                                                                                                     
 
 

 


