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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014. január 10-i rendkívüli ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: VM. illetve Támogató) szakmai
kötelezettségvállalóként a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban:
Ht.) 33. (1) hekezdésben meghatározott feladatok ellátására, valamint a hulladéklerakási
járulék megfizetéséről és lilhasználásának céljairól szóló 318/2013. (VIII. 28.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. (1) bekezdés b) és e) pontjaiban meghatározott
célra; a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben,
az államháztartásról szóló 201 I. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Aht.). az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben
(a továbbiakban: Avr.) foglaltaknak, és a Vidékfejlesztési Minisztérium Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (VI. 18.) VM utasításnak megfelelően: összhangban
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1)
bekezdés 1 9. pontjával. az alábbiakban tette közzé a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást
biztosító települési önkormányzatok. vagy települési önkörmányzatok társulása (a
továbbiakban: önkormányzatok és társulások) számára nyilvános pályázati felhívását. a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fejlesztése, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
feladatok ellátásának kompenzációja, valamint iparfejlesztés célú programok támogatására a
hulladéklerakási járulék megRzetéséről és felhasználásának céljairól szóló 3 1 8/2013. (VIII.
28.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdés b) és e) pontjaiban meghatározott cél érdekében.

A pályázatot 2014. január 20-ig lehet benyújtani.
Egy pályázó szervezet legfeljebb egy pályázatot adhat be. A támogatás vissza nem térítendő
támogatás.

Részlet a pályázati felhívásból:

„A támogatási cél

A Pályázatból támogatást a Magyarországon hulladékgazdálkodási közszo lgáltatást biztosító
települési önkormányzatok, vagy települési önkormányzatok társulása által biztosított
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok támogathatók, amelyek a hulladéklerakási
járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló 318/2013. (VIII. 28.) Korm.
rendelet 3. (1) bekezdés b) és e) pontjaiban meghatározott célokhoz illeszkednek, annak
megvalósítását segítik elő.

A fentieknek megfelelően az alábbi megfogalmazott célterületek megvalósítására lehet
pályázatot beadni:
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a lilladékgazdálkodási közszolgáltatúsi díj kompenzációja.

2. a hol Iadékgav.dúlkodási közszolgúltatús lj lesztéséhez szükséges eszközvásúrlús.

3. a hulladékgazdálkodási közszolgáltató magántulajdonban lévő tulajdonosi részének

IIvásárlása és

4. a hulladék hasznosítására vonatkozó országos célok teljesítéséhez szükséges

beruházás, technológiai lj lesztés támogatása.

Egy pályázaton belül csak egy célterület jelölhető meg.”

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:
Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testülete a pályázatát a .Hulladékgazdálkodási

közszolgáltatás biztosítása pályázati program 2013” 1. sz. célterületére kívánja benyújtani.

A képviselő-testület ülhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos

intézkedések és a szükséges nyilatkozatok megtételére, illetve a Délkelet-Alföld Regionális

Hol ladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulással való

pályázati együttműködésre.

Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: Intézkedésre azonnal

Mezőberény, 2014. január 07.
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Bereczki Ivett
beruházási-.pénzügyi

ügyintéző
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