
 
 

TÁJÉKOZTATÁS 
A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK TOVÁBBFEJLESZTÉSE 

Című pályázat lehetőségéről 
 
 
A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE 
A pályázati felhívás és útmutató a Kormány által elfogadott 2009-2010-es időszakra vonatkozó Környezet és 
Energia Operatív Program akciótervei alapján került kidolgozásra. 
 Alapvető cél és háttér információ 
Összhangban a hatályos jogszabályok előírásaival, a lakosság egészségvédelme érdekében törekedni kell arra, 
hogy mindenütt bevezetésre kerüljenek a korszerű – a helyi adottságoknak megfelelő, technológiájában 
differenciált hulladékgazdálkodási módszerek, azáltal, hogy a már működő, legalább 100 000 főt kiszolgáló 
hulladékgazdálkodási rendszerek továbbfejlesztésével, bővítésével a lakossági igények és az Európai Uniós, 
továbbá a hazai jogszabályi követelmények kielégítésre kerülnek. A hatékony, térségi szintű 
hulladékgazdálkodási rendszerek kialakításával biztosítani lehet az uniós előírások által meghatározott országos 
célkitűzések elérését. 
A pályázati útmutatóban foglaltak általános információkat és szabályokat tartalmaznak, az egyes pályázatokra 
vonatkozó konkrét előírásokat a támogatási szerződés tartalmazza. 
Jelen kiírásban a pályázatok egyfordulós eljárás keretében kerülnek kiválasztásra. 
A pályázónak részletesen kidolgozott projektjavaslatot (adatlap és megvalósíthatósági 
tanulmány, valamint egyéb kötelező mellékletek) szükséges benyújtani a C5. pontban 
foglaltak figyelembevételével. 
Támogatható tevékenységek 
Támogatható szakmai tevékenységek köre 
1. Megelőzés 
A megelőzési tevékenységek az alábbiak lehetnek: „újrahasználati” központok fejlesztése pl. meglévő 
hulladékudvarok átalakításával; 
· a házi komposztálás fejlesztése házi komposztáló edények beszerzésével és az 
  ahhoz kapcsolódó helyi komposztálási program végrehajtásával; 
· szemléletformálás a megelőzés érdekében; 
· egyéb, a keletkező, illetve begyűjtendő hulladék mennyiségének,veszélyességének      
  csökkentésében hatást elérő fejlesztés jellegű tevékenység 
   (csak szolgáltatás igénybevétel és eszközbeszerzés számolható el). 
2. Szelektív hulladék begyűjtő kapacitás fejlesztése 
Gyűjtőedényzet és gyűjtőjármű beszerzés, házhoz menő szelektív gyűjtés eszközei 
(gyűjtőzsák kivételével), továbbá szelektív hulladékgyűjtő szigetek, nem építési engedély 
köteles gyűjtőpontok, továbbá hulladékudvarok létesítése az alábbi hulladékok 
begyűjtése érdekében: 
· a gyártói felelősségi körbe tartozó lakossági eredetű hulladékok; 
· lakossági eredetű egyéb fém, üveg, papír, műanyag hulladék; 
· lakossági eredetű biohulladék; 
· lakossági eredetű veszélyes hulladék. 
3. A begyűjtött hulladék előkezelése 
Vegyesen gyűjtött hulladék előkezelése: A biológiailag lebomló szerves hulladék lerakótól 
történő eltérítése, illetve a lerakásra kerülő hulladék mennyiségének csökkentése 
érdekében: 
· válogatás; 
· mechanikai előkezelés; 
· mechanikai-biológiai előkezelés. Elkülönítetten gyűjtött biohulladék anyagában történő   
  hasznosítása: 
· komposztálás. 
· pellet előállítás. 
4. Lerakó kapacitás kihasználtságának növelése 
Speciális járművek, gépek (homlokrakodó, kompaktor) beszerzése (nem haladhatja meg 
a projekt elszámolható költségének 10%-át). 
 



Az elszámolható költségek ÁFÁ-t nem tartalmazhatnak. Az ÁFA elszámolására nincs lehetőség, 
függetlenül attól, hogy az a kedvezményezett által levonható-e vagy sem. 
A projekt költségvetését úgy kell megadni, hogy a projekt végrehajtása alatt felmerülő infláció miatt 
többlet-támogatás nem igényelhető. 
· A 260 millió Ft alatti összköltségű projekteknél a támogatási arány a projektben 
szereplő támogatható tevékenységek besorolásától függetlenül egységesen 85%. 
Ezeknél a projekteknél a költség-haszon elemzést csak a változatelemzés és a 
pénzügyi fenntarthatóság vizsgálatának vonatkozásában, illetve tartalékképzés 
esetén kockázatelemzést kell elvégezni. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási összeg számításánál az előkészítési szakasz 
költségeinek megfelelő kezelése érdekében vegye figyelembe a „Módszertani útmutató 
hulladékgazdálkodási projektek költség-haszon elemzéséhez” vonatkozó előírásait. 
A projekttel összefüggésben, az értékesítésből, szolgáltatásból, bérbeadásból, 
regisztrációs díjból és egyéb bevételből a megvalósítás időszakát magába foglaló 
teljesítési időponttal számlázott bevétel a teljesítés időpontját is tartalmazó elszámolási 
időszakban csökkenti a projekt elszámolható költségeinek összegét! 
Támogatás összege 
A projekt megvalósítására nyújtható támogatás összege: 
Min. 100 millió Ft – max. 3 000 millió Ft. 
A saját forrás összetétele 
A saját forrás a projekt finanszírozásában a támogatás összegén felüli rész, amelyet a 
pályázónak kell biztosítania. Pályázói saját forrásként természetbeni hozzájárulás nem 
fogadható el. Saját forrásnak minősül minden olyan forrás, amely nem az államháztartás alrendszereiből nyújtott 
támogatás, kivéve az államháztartás alrendszereibe tartozó 
támogatást igénylő, pályázó költségvetési szervnek, e költségvetési szerv felügyeleti 
szervének költségvetésében az adott célra előirányzott összeget, és az Önkormányzati 
Önerő Alapból a részben európai uniós forrásból finanszírozott projektek megvalósításához nyújtott támogatást . 
A saját forrás az alábbi elemekből állhat és rendelkezésre állása az alábbi módon 
igazolható: 

A támogatás maximális maximális maximális maximális aránya (az elszámolható költségekre vonatkozóan): 

· Támogatható tevékenységek 1-2. pontjában szereplő elszámolható költségekre 85%85%85%85%, 

· Támogatható tevékenységek 3-4. pontjában szereplő elszámolható költségekre: 70%70%70%70%. 

 
A fentiek alapján egy minimális összegű pályázat önrész számítása. 
 
Támogatás minimális összege (nettó)    70%                                    100 000 000.-Ft 
Beruházás saját forrása 30%                               42 857 000.-Ft  
Teljes beruházási költség    (nettó)                                                     142 857 000.-Ft 
ÁFA 25% (önkormányzatot terheli)                                                    35 714 000.-Ft 
 
Tehát az önkormányzat sajátforrása minimális pályázat esetén is 78 571 000:- Ft  
 
Kérem a tájékoztatás tudomásul vételét.    
 
Lengyeltóti, 2010. december 10. 
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