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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Belügyminisztérium pályázatot hirdet önkormányzati illegális hulladéklerakók 

felszámolásának támogatására. 

 

A támogatás célja: az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, közterületen fellelhető illegálisan 

lerakott, elhagyott hulladék felszámolásának elősegítése.  

 

Az I. ütemben csak egy pályázat nyújtható be a Belügyminisztérium felé, azonban a pályázat 

több önkormányzati tulajdonú ingatlanon, közterületen fellelhető illegális hulladéklerakó 

felszámolására is vonatkozhat. A megvalósítás során az elhagyott, vagy jogellenesen elhelyezett 

hulladékkal érintett, pályázatban megjelölt önkormányzati ingatlan(ok) területének teljes 

hulladékmentesítését kell elvégezni.  

A pályázat a Korm. határozat megjelenése (2020. szeptember 21.) és a pályázat megvalósítási 

határideje, azaz 2021. február 28. közötti időszak alatt valósítható meg. Támogatás csak a 

pályázat megvalósítási időszakában végzett támogatható tevékenységek kapcsán felmerült és 

pénzügyileg teljesített költségekre számolható el.  

 

A támogatás formája egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatás, amelynek 

rendelkezésre bocsátása egy összegben, előfinanszírozással történik.  
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Támogatható tevékenységek:  

a) A pályázat adminisztrációjával, koordinációjával kapcsolatos projektmenedzsment 

jellegű feladatok költsége.  

b) A hulladék elszállításának és kezelésének támogatott költsége. 

c) A hulladék összegyűjtésével kapcsolatos költségek.  

A települések állandó lakosságszámától függően, Budapest Főváros IV. kerület Újpest 

Önkormányzata a hulladék elszállításának és kezelésére legfeljebb 20.000.000 Ft összegre 

pályázathat.  

Cserháti Gábor, Gazdasági Főosztály Vagyongazdálkodási Osztály osztályvezetőjének javaslata 

és előzetes szakmai egyeztetések alapján Önkormányzatunk az alábbi önkormányzati 

ingatlan(ok) illegálishulladék mentesítésére nyújt be pályázatot. 

A fejlesztésre kiválasztott önkormányzati ingatlan(ok) adatai:  

1. Cím: 1043 Budapest, Csányi László utca 4-6. 

Helyrajzi szám: 70459/2 

Ingatlan megnevezése: Kivett irodaház 

 

2. Cím: 1045 Budapest, Bécsi utca 58.  

Helyrajzi szám: 72700 

Ingatlan megnevezése: Kivett közterület 

 

3. Cím: 1043 Budapest, Dugonics utca 11. 

Helyrajzi szám: 72298/1 

Ingatlan megnevezése: Kivett közterület 

A piaci szereplők előzetes tájékoztatása szerint a nevezett ingatlan(ok) illegálishulladék 

mentesítésére tervezett összköltsége: bruttó 21.206.050 forint, melyből támogatás összege 

20.000.000 Ft, önerő összege 1.206.050 Ft.    

A megvalósítás és finanszírozás a 2020. december 7-ei döntést követően megkezdődik, a projekt 

várható befejezése: 2021. február 28. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének …../2020. 

(X.29.) számú határozata az önkormányzati illegális hulladéklerakók felszámolásának 

támogatására kiírt pályázattal kapcsolatban 

 

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy támogatja önkormányzati illegális hulladéklerakók 

felszámolásának támogatására kiírt pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtását az 

alábbiak szerint: 

a. Fejlesztési cél: önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, közterületen fellelhető illegálisan 

lerakott, elhagyott hulladék felszámolása 

b. Megvalósítási helyszín(ek):  

I. 1043 Budapest, Csányi László utca 4-6.  

Helyrajzi szám: 70459/2 

Ingatlan megnevezése: Kivett irodaház 

II. 1045 Budapest, Bécsi utca 58.  

Helyrajzi szám: 72700 
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Ingatlan megnevezése: Kivett közterület 

III. 1043 Budapest, Dugonics utca 11  

Helyrajzi szám: 72298/1 

Ingatlan megnevezése: Kivett közterület  

c. Igényelt támogatás összege: bruttó 20.000.000 Ft 

d. Önkormányzati önerő összege: bruttó 1 206 050 Ft 

 

2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás elnyerése esetén az 

önkormányzati önerő összegét a 2020.évi költségvetésben elkülöníti. 

3. Továbbá felkéri az UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt-t, mint az önkormányzat 

projektmenedzsment tevékenységét ellátó Társaságot, hogy a pályázatmenedzsmentet lássa el.  

Felelős: Polgármester az illetékes alpolgármester útján 

Határidő: 1. pont vonatkozásában 2020. november 5. 

2. és 3. pont vonatkozásában a Támogató okirat szerinti határidő 

 

 

Budapest, 2020. október 26. 

 

 

 

 

 

 

Déri Tibor 
 


