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MINDSZENT VÁROS POLGÁRMESTERE
Mindszent
Tisztelt Polgármester Úr!
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 pályázati támogatás tárgya: az illegális hulladéklerakók felszámolása.
Környezetünk megóvása, egészséges életmódunk megőrzése, valamint tájvédelmi és
tájképvédelmi szempontból is kiemelten fontos az illegális hulladéklerakók okozta talaj-, víz-,
és levegőterhelés megszűntetése, illetve tájsebek csökkentése.
A támogatás közvetlen célja: az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, közterületeken
fellelhető illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolásának (összegyűjtésének,
elszállításának és kezelésének, valamint a pályázat adminisztrációjával, koordinációjával
kapcsolatos projektmenedzsment jellegű feladatok ellátásának) elősegítése.
Jelen pályázat keretében az Önkormányzat a 100%-os tulajdonában álló Mindszent külterület
0326/3 hrsz, valamint Mindszent belterület 1568/5hrsz ingatlanokon fellelhető hulladék
elszállítására igényelne támogatást.
A pályázat benyújtási határideje 2020. november 05., az igényelhető támogatási összeg a
megfelelő település-kategóriában legfeljebb 7.105.000,-Ft, a benyújtott pályázatok esetében a
maximális támogatási intenzitás: 100 %.
A pályázati felhívásnak megfelelő műszaki tartalom szerint az alábbi tételeket tartalmazza a
költségvetés:
A pályázat adminisztrációjával, koordinációjával kapcsolatos
a projektmenedzsment jellegű feladatok

330 000

b A hulladék elszállításának és kezelésének támogatott költsége

4 951 476

c A hulladék összegyűjtésével kapcsolatos költségek

1 717 000

Így a teljes igényelt támogatási összeg: 6.998.476,-Ft
Kérem Tisztelt Polgármester Urat, hogy a pályázat benyújtásához szíveskedjen hozzájárulni!

Tisztelt Polgármester Úr!
Kérem, hogy a szükséges döntést meghozni szíveskedjen!
Mindszent, 2020. november.04

Tisztelettel:
dr. Végh Ibolya
jegyző
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Tárgy: „Tisztítsuk meg az Országot!„ – illegális hulladéklerakók felszámolása pályázat
benyújtása

Határozati javaslat
A koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (Katv.) 46. §
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozom:

Mindszent Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az előterjesztés szerinti
tartalommal a Belügyminisztérium „Tisztítsuk meg az Országot! „– illegális
hulladéklerakók felszámolására vonatkozó felhívására bruttó 6.998.476.- Ft összegben.

Határidő:

szöveg szerint

Felelős:

jegyző

Erről a határozatról értesítést kap:
- Zsótér Károly Sándor polgármester
- dr. Végh Ibolya jegyző

K.m.f.

Zsótér Károly Sándor
polgármester

