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ELŐTERJESZTÉS  
 

Az illegális hulladéklerakók felszámolását célzó pályázatról  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Belügyminisztérium mint Támogató az illegális hulladéklerakók felszámolása 
érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt keretében nyilvános pályázati 
felhívást tett közzé. 
 
A pályázat benyújtására jogosultak köre: 
települési önkormányzatok, a települések állandó lakosságszámától függően 
kategorizálva. 
 
A támogatás mértéke: 
10.001-25.000 fő lakosságszám közötti települések 7.000.000 Ft vissza nem térítendő 
100% intenzitású támogatásra nyújthatnak be kérelmet. 
 
A pályázó az I. ütemben csak egy pályázatot jogosult benyújtani a BM felé, a pályázat 
több önkormányzati tulajdonú ingatlanon, közterületen fellelhető illegális 
hulladéklerakó felszámolására is vonatkozhat. 
 
Támogatott tevékenység időtartama:  
2020. szeptember 21. és 2021. február 28. közötti időszak. 
 
A pályázat támogatja az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, közterületen fellelhető 
illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolását, összeggyűjtését, az elszállítás 
és kezelés és a pályázat adminisztrációjával, koordinációjával kapcsolatos 
projektmenedzsment jellegű feladatok ellátását. 
 
Javaslom fenti kiírásra támogatási igényt benyújtani, pályázati projektcélként a 
városgondokság és műszaki osztály által bejárt helyszíni bejárás eredményeként a 
Biatorbágy 018/1 hrsz.-ú és 4478 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanokat 
megjelölni.  
 
A projektmegvalósításra két árajánlat érkezett. 
 

I. A Torbágy-Kert Kft-nek a pályázati feltételeknek megfelelő 5%-os 
projektmenedzsment jellegű feladatok ellátásával kiegészített ajánlata 
2.600.325 Ft pályázati támogatásra jogosít. 

 



 
II. A Cortinus Nova Kft. árajánlata nem tartalmaz kézi erőt, azaz az 

önkormányzat saját humánerőforrása még szükségeltetik. A pályázati 
feltételeknek megfelelő támogatási összeg ebben az esetben 
nagyságrendileg 9.298.736 Ft.     

 
 
A pályázatot az I. ajánlat alapján javaslom benyújtásra. 
 
Benyújtási határidő: 2020. november 5. 
 
Kérem a tisztelt bizottság és képviselő-testület tagjait, hogy hozzák meg döntésüket! 
 
Biatorbágy, 2020. október 20. 
 
 

  Tarjáni István  
 
___________________________________________________________________ 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2020 (X. 29.) határozata 

 
Az illegális hulladéklerakók felszámolását célzó pályázatról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az illegális 
hulladéklerakók felszámolását célzó pályázatról szóló előterjesztést és az alábbi 
döntést hozza: 
 

1) A Belügyminisztérium által „A települési önkormányzatok számára az illegális 
hulladéklerakók felszámolásának támogatására” kiírt pályázati felhívásra 
támogatási kérelmet nyújt be Biatorbágy 018/1 hrsz.-ú és 4478 hrsz.-ú 
ingatlanokat érintően ……………….. Ft támogatási igénnyel, 
 

2) felhatalmazza a polgármestert a pályázat elkészíttetésére és benyújtására. 
 
 
Pályázat benyújtásáért felelős: Polgármester Kabinet, Műszaki Osztály 
Határidő: 2020. november 5. 
Nyertes pályázat esetén kivitelezésért felelős: Műszaki Osztály, Városgondnokság 
Határidő: 2021. február 28. 
 

  
 
 
 



























1. Településrész megnevezése (közterület): Szarvas-hegy (Csókaszőlő köz) 

• GPS koordináták: 47°27’19”; 18°50’9” 

• Helyrajzi szám: 4478 

• Tulajdonos: BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

• Hulladék összetétele: vegyes, kommunális, elektronikai  

• Hulladék mennyisége (becsült): 50 m3 

• Megjegyzés: A erdei kerékpárút útvonala mellett van. 

• Fotók: 

 



 

  



2. Településrész megnevezése: Fejlesztési terület melletti árok (Pátyi útról) 

• GPS koordináták: 47°29’8”; 18°49’51” 

• Helyrajzi szám:018/1 

• Tulajdonos: BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

• Hulladék összetétele: vegyes, kommunális, elektronikai 

• Hulladék mennyisége (becsült): 100 m3 

• Megjegyzés: A hulladék mennyiségét és összetételét megbecsülni nehéz. Az árok 

teljes mélysége hulladékkal van tele, a felszíne növényzettel borított. Kézi és gépi 

munka. 

• Fotók: 

 



 

 







 
 
 
 

árajánlat

Vevő Adatok

Név Dátum 2020.10.21
Város Hiv. szám
Utca, szám Üi.
Ir. szám 2051 FOB

m3 Nettó egységár Nettó összesen
150 3 000,00 Ft 450 000,00 Ft
150 vegyes települési hulladék elszállítása,kezelése,ártalmatlanítása 10 000,00 Ft 1 500 000,00 Ft

Részösszeg  1 950 000,00 Ft
Szállítás  

ÁFA-kulcs(ok) 27,00% 526 500,00 Ft

FIZETENDŐ  2 476 500,00 Ft

Elszámolás a ténylegesen elszállított mennyiség után történik! Áraink 30 napig érvényesek.

Köszönjük, hogy minket választott!

szolgáltatásainkról honlapunkon találnak
……..www.torbagykert.hu…………
       Email :torbagykert@freemail.hu

Tisztelettel: Csontos Zoltán

További információkat cégünkről és a 

járműre pakolását,elszállítását,kezelését,ártalmatlanítását.

.Az elszámolás alapját a ténylegesen elszállított hulladék 
mennyisége képzi.

vegyes települési hulladék összegyűjtése

Biatorbágy 018/1 hrsz. És Biatorbágy 4478 hrsz
A hulladék mennyiségi megállapítása becslés alapján történt.
Területi bejárásra nem került sor.

Az ajánlott köbméter ár tartalmazza a hulladék 
begyűjtéséhez szükséges növényzet ritkítását,hulladék kézi-gépi 

TORBÁGY KERT KFT
Tel.: 06 30 853 0045,      Email:  torbagykert@freemail.hu

Biatorbágy Város Önkormányzata
Biatorbágy   
Baross Gábor u.2/a

ITJ/SzJ és megnevezés

http://www.torbagykert.extra.hu/
http://www.torbagykert.extra.hu/
http://www.torbagykert.extra.hu/
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