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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
 

ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület 2020. október 29-i ülésére 
Felhatalmazás kérése illegális hulladéklerakások felszámolását célzó pályázat benyújtására 

tárgyában 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzata a korábbi években is kiemelt figyelmet fordított az illegális 

hulladéklerakások felszámolására, az újbóli lerakások megelőzésére, jelentős összeggel terhelve 
ezzel a költségvetést. Az illegális hulladék felszámolása, ártalmatlanítása folyamatos, azonban a 
lakosság egy része továbbra is jogszabályellenesen szabadul meg a hulladékaiktól, újabb és újabb 
hulladékhalmokat hagyva maga után. A jelenség sajnos nem csak Kiskunhalasra jellemző, országos 
szinten egyre nagyobb problémákat okoz a környezetünk ezirányú szennyezése. A fent leírt, országos 
helyzet orvoslása érdekében a Belügyminisztérium az illegális hulladéklerakók felszámolása 
érdekében kihirdette a „Tisztítsuk meg az Országot!” programot, melynek már eddig is számos 
eredményes intézkedés köszönhető.  

A projekt 2020. évben megvalósítandó I. ütem részeként kihirdetésre került egy pályázati 
felhívás, melynek célja az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, közterületen fellelhető illegálisan 
lerakott, elhagyott hulladék felszámolásának (összegyűjtésének, elszállításának és kezelésének és a 
pályázat adminisztrációjával, koordinációjával kapcsolatos projektmenedzsment jellegű feladatok 
ellátásának) elősegítése. A pályázat benyújtására jogosultak köre a települési önkormányzatok, az 
elnyerhető támogatás összege a lakosságszámtól függően változik. Kiskunhalas 25 001 – 40 000 fő 
lakosságszám közötti település kategóriájába esik, így 15 000 000 forint lehet legfeljebb a támogatás 
mértéke. A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő támogatásnak minősül, amelynek rendelkezésre 
bocsátása egy összegben, előfinanszírozással történik. A támogatás intenzitása 100%. 

Nyertesség esetén Önkormányzatunknak lehetősége nyílna a régóta húzódó, szennyezett kül- 
és belterületi ingatlanjaink rendbetételére. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hozzájárulását a pályázat benyújtásához! 
 
Határozati javaslat: 

Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a „Tisztítsuk meg az 
Országot!” program keretében, „települési önkormányzatok számára az illegális hulladéklerakók 
felszámolásának támogatására” címmel kihirdetett, 100%-os intenzitású pályázati felhívásra. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 
támogatási kérelem benyújtására, a szükséges dokumentumok elkészíttetésére, aláírására és 
nyilatkozatok megtételére, nyertesség esetén pedig felhatalmazza annak végrehajtására is. 
 
Határidő: 2020. október 29. 

      Felelős: Fülöp Róbert polgármester 
 Végrehajtásért felelős: Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző 
      Képviselő-testület határozatáról értesül:  

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető, 
Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző 
 

Kiskunhalas, 2020. október 20. 
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