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a „Tisztítsuk meg az Országot!” elnevezésű projektben való részvételre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztő: Polgármester 

Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály 

 

 

Ózd, 2020. november 04. 



1. Előzmények: 

 

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. Környezetünk megóvása, egészséges életmódunk 

megőrzése, valamint tájvédelmi és tájképvédelmi szempontból is kiemelten fontos az illegális 

hulladéklerakók okozta talaj-, víz-, és levegőterhelés megszüntetése, illetve tájsebek 

csökkentése. A támogatás célja: az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, közterületeken 

fellelhető illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolásának (összegyűjtésének, 

elszállításának és kezelésének és a pályázat adminisztrációjával, koordinációjával kapcsolatos 

projektmenedzsment jellegű feladatok ellátásának) elősegítése.  

 

A pályázat forrása a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 

törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 31. Tisztítsuk meg az 

Országot! pályázati támogatás megnevezésű előirányzat terhére, összesen legfeljebb 

1.000.000.000,- forint értékben nyújtható vissza nem térítendő költségvetési támogatás.  

 

2. Támogatás formája, mértéke 

 

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

bocsátása egy összegben, előfinanszírozással történik. A támogatás intenzitása 100%. 

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: 

25 001- 40 000 fő lakosságszám közötti település esetén 15 000 000 forint, 

c) A hulladék összegyűjtésével kapcsolatos költségekre nyújtott támogatásrész nem 

haladhatja meg a hulladék elszállításának és kezelésének költségére nyújtott összeg 

35%-át. 

 

3.  Támogatható tevékenységek: 

 

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, közterületeken fellelhető illegálisan lerakott, 

elhagyott hulladék felszámolása: összegyűjtés, elszállítás és kezelés és a pályázat 

adminisztrációjával, koordinációjával kapcsolatos projektmenedzsment jellegű feladatok 

ellátása. 

 

4.  Nem támogatható tevékenységek: 

 

- Útfelújítási, útkarbantartási munkálatok. 

- Az önkormányzati tulajdonú ingatlannak, vagy közterületnek nem minősülő 

magánterületen vagy állami tulajdonú területen elhagyott, vagy jogellenesen  

elhelyezett hulladék összegyűjtése, elszállítása és kezelése. 

- A pályázat keretében felmerülő kármentesítési tevékenység. 

- A pályázat céljával nem összefüggő tevékenységek.  

 

 

 

 

 



5. Tervezett tevékenység műszaki tartalma:  

 

A megpályázni kívánt terület Ózd város központjában, lakott terület szomszédságában 

és az Interspar parkoló mellett található, 1/1 arányban önkormányzati tulajdonú 

11505/1 hrsz-ú beépítetlen terület, melynek egy részén található az a főként (kb. 250 

m3 beton, tégla, cserép) építési törmelékből álló illegális hulladéklerakó, valamint kb. 

15 m3 kommunális hulladék. 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2017. (XII.4.) önkormányzati 

rendelete a településkép védelméről szól, melyben a fent említett terület településképi 

szempontból jelentős utak melletti területnek számít, valamint a rendelethez 

kapcsolódó függelék a területet a meghatározó területek adatlapjai között is említi.  

Az illegálisan elhelyezett hulladék szomszédságában, közelében panelházak, 

bevásárlóközpont és jelen pillanatban kutyafuttató található mely területet 

megvásárolta egy gyorséttermi lánc, így a későbbiekben ott étterem fog épülni. Ez a 

hulladék úgynevezett tájsebe a jelenlegi épített környezetnek.  

Célunk a hulladéklerakó megszüntetésével a talajvíz, a levegőminőség 

szennyezettségének csökkentése mivel a hulladék szerves és szervetlen alkotói a 

csapadékvízzel kilúgozódva, különféle sók – klorid, nitrát, szulfát stb. – nehézfémek, 

szénhidrogének és nehezen bomló egyéb szerves mikroszennyezők formájában 

közvetve a vízminőség romlását okozzák. Az illegális hulladéklerakó kockázatot jelent 

a levegő minőségére is, a légköri kiporzás, illetve a hulladékok szél általi elhordása, 

illetve a hulladék bűzhatása a lerakó közvetlen környezetét terheli. A szervesanyag-

tartalmú hulladék bomlása során jellegzetes bűzös gázok keletkeznek, a kezelés 

nélküli hulladékhalmok finom porát, illetve nagyobb darabjait (papír, műanyag fólia) 

azonban a szél vagy kisebb légmozgás is a levegőbe emeli. 

A terület megtisztítása után, az újbóli lerakások kialakulását napi ellenőrzések 

végzésével kívánjuk biztosítani. Fizikai akadály állítását a területen nem lehet 

megvalósítani, mivel a terület nem körbekerített. 

 

A hulladék elszállításának és kezelésének költségére igényelt támogatási összeg bruttó 

4.465.955. Ft. A hulladék összegyűjtésével kapcsolatos költségekre igényelt támogatási 

összeg 1.097.280. Ft. Az összesen igényelt támogatás 5.563.235. Ft. 

 

A pályázat benyújtására 2020. november 05-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 

....../2020. (XI.04.) határozata 

a „Tisztítsuk meg az Országot!” elnevezésű projektben való részvételről  

 

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 

5.563.235 forint összegű, 100%-os támogatási intenzitással pályázatot nyújt be a 

Belügyminisztérium által kiírt, illegális hulladéklerakók felszámolására vonatkozó 

pályázatra. A pályázat tárgya 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: 2020. november 05. 


