
K i v o n a t  
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2019. január 23-án megtartott soros, nyílt ülésén  

készült jegyzőkönyvéből 
 
A Képviselő-testület 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta: 

 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2019. (I.23.) határozata 

 
 

Illegális hulladéklerakók felszámolásáról szóló pályázati részvételről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. részt vesz az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt „Az illegális hulladék-
lerakók felszámolása” című pályázatán a mellékelt pályázati adatlap szerint, 

2. a pályázat keretében a bicskei 048 hrsz-ú (Póc-alja) és a 0134 hrsz-ú (régi Budai út) 
közterületek hulladékmentesítését tervezi, 

3. a) a hulladékmentesítéshez szükséges, de nem támogatott tevékenységekre bruttó 1 mil-
lió forintot, 
b) csökkentett támogatású pályázat esetén a csökkentés mértékének megfelelő önrészt 
biztosít a 2018. évi költségvetési maradvány terhére, keret jelleggel, 

4. felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, valamint a pályázathoz kapcso-
lódó kötelezettségvállalások és jognyilatkozatok megtételére. 
 

 
Határidő: pályázat benyújtására: 2019. január 28. 
Felelős: polgármester 

 
K.m.f. 

 
 
 Pálffy Károly Fritz Gábor 
  polgármester jegyző 



Melléklet a 8/2019. (I.23.) képviselő-testületi határozathoz 
 

ADATLAP                                                   

6. melléklet 

A PÁLYÁZATI ADATLAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA A TÁBLÁZAT ALATT 

TALÁLHATÓ 

Pályázati azonosító (befogadó szervezet tölti ki) : 

  

PÁLYÁZATI ADATLAP 

 Az Innovációs és Technológiai Minisztérium "Az illegális hulladéklerakók felszámolása" című 

pályázatához 

1. SZERVEZETI ADATOK 

A Szervezet neve:  Bicske Város Önkormányzata 

Székhelye:  2060 Bicske, Hősök tere 4. 

Postacíme:  2060 Bicske, Hősök tere 4. 

Honlapja:  www.bicske.hu 

E-mail címe:  polgarrmester@bicske.hu 

Telefonszáma:  22/565-464 

Adószáma:  15727048-2-07 

Cégjegyzékszáma/Nyilvántartási 

száma: 

  

Számlavezető pénzintézete(i):  OTP Bank 

Összes bankszámlaszáma     11736020-15727048 

2.      SZERVEZET KÉPVISELŐJE 

Név:  Pálffy Károly 

Beosztása:  polgármester 

Telefonszáma:  22/565-464 

E-mail:  polgarmester@bicske.hu 

3.      PÁLYÁZAT FELELŐSE 

Név:   

Beosztása:   

Telefonszáma:   



E-mail:   

4.      ÖSSZEFOGLALÓ INFORMÁCIÓK 

A pályázat címe:  Az illegális hulladéklerakók felszámolása 

Összefoglalás (max. 500 

karakter): 

Illegális hulladéklerakók felszámolására igényelt támogatás  lehetőséget 

biztosít arra, hogy településünkön a lerakók felszámolására fordított saját 

költségeink kiegészítésre kerüljenek, az éves felszámolás mértéke 

növekedhessen, az ismét elszaporodó illegális hulladéktelepek 

ártalmatlanításra-felszámolásra kerüljenek. 

Bicskén 1993 óta működik a szervezett hulladékszállítás, ennek ellenére a 

településen belül és kívül, a közutak mentén, dűlő utak mellett, 

szántóföldön, ismételten megjelennek az illegális lerakások. 

A megvalósítás tervezett 

időpontja: 

Támogatás elnyerésétől számított 60 nap 

A megvalósítás helyszíne, 

hatóköre: 

Bicske közigazgatási területe, azon belül a 048 hrsz és a 0134 hrsz 

5.      RÉSZLETES KIFEJTÉS 

5.1.  Probléma, melyet a 

pályázat által megoldani kíván 

(max. 1000 karakter): 

 A két jellemző, megjelölt lerakói helyszíneken a felszámolást a táj- 

és környezetvédelmi hatásokon túl 

a) a terület élővíz közeli NATURA 2000, ökológiai folyosó 

(gyurgyalag fészkelő hely) besorolása,  

b) a bicskei borút környezete, a Pannónia Szíve program 

keretében kialakított kerékpáros infrastruktúra nyomvonalának 

hulladékmentesítése, ezáltal a turizmus, idegenforgalom 

támogatása indokolja az elsődleges felszámolási igényt. 

5.2.   A tervezett 

tevékenységtípus(ok) felsorolása 

és ismertetése.  

(max. 200 karakter) 

A lerakók felszámolása során a hulladék gyűjtését-rakodását helyi 

vállalkozó(k) bevonásával tervezzük, a szállítást-ártalmatlanítást az 

önkormányzati tulajdonban lévő helyi közszolgáltató teljesíti. 

A megtisztított területre – a korábban mentesített területeknek 

megfelelően – figyelem felhívó, tiltó táblát helyezünk ki, valamint 

vadkamerák telepítésével igyekszünk elejét venni az ismétlődésnek. 



5.3.     Ellenőrizhető, 

számszerűsített eredmények 

(max. 300-400 karakter): 

Elszállításra és hulladéklerakóba történő elhelyezésre kerül összesen 150 

tonna vegyes, kommunális hulladék.  

5.4.    A Pályázó korábban 

nyert, illetve elbírálás alatt álló 

támogatásainak felsorolása 

hasonló témakörben (kód, cím, 

forrás megnevezése, állapot) 

(max. 1000 karakter) 3 évre 

visszamenőleg: 

 nincs 

5.5. A pályázat végrehajtásában 

közreműködő gazdálkodó 

szervezetek megnevezése:  

Bicskei Gazdasági Szervezet 

Zöld Bicske Nonprofit Kft. 

 
 

6.      KÖLTSÉGTERV    

Költségelem megnevezése 
Költségelemek kifejtése, 

összetevői 

Bruttó 

költség 

(Ft) 

Nettó 

költség 

(Ft) 

Támogatási igény 

(Ft) 

I. a) Rakodás 

 Helyszíni összegyűjtés, 

szállítójárműre, 

konténerbe rakodás  800.000     

I. b)         

I. c)         

II. a) Szállítás-ártalmatlanítás 

 Az engedéllyel rendelkező 

szolgáltató a kijelölt 

helyszínen biztosít 

szállítójárművet vagy 

konténert, amit a rakodást 

követően elszállít a kijelölt 

lerakóba.  3.000.000    3.000.000 

II. b)         

II. c)         



III. a) Kommunikáció, PR 

 A megtisztított területen 

tiltó és figyelemfelhívó 

tábla kihelyezése, a 

támogatás megjelölésével, 

továbbá figyelemfelhívás, 

hogy a további lerakások 

megelőzése érdekében a 

terület fokozott 

megfigyelés alá kerül.  200.000     

III. b)         

III. c)         

IV. a)         

IV. b)         

IV. c)         

Összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

          
 

7. NYILATKOZATOK 

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy    

1. a Pályázó szervezetnek a pályázat benyújtásának időpontjában harmadik 

személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának 

megvalósítását meghiúsíthatja. 

fennáll / nem áll fenn 

2. a Pályázó szervezet jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás, 

ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 

irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás                          

nincs    /    van 

folyamatban. 

3. Az Áht. 50. §-ában foglaltak 

szerint:  

        

3.1. megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek; igen    /    nem 

3.2. átlátható szervezetnek minősül. igen    /    nem 

4. a Pályázó szervezet vagy a közreműködő szervezet rendelkezik a 

támogatásban részesítendő tevékenység végzéséhez szükséges, vagy 

azzal összefüggő jogerős hatósági engedélyekkel/illetve az engedély a 

szerződéskötés előfeltételeként benyújtásra kerül, továbbá bejegyzett 

(nyilvántartott) tevékenységi körében az adott tevékenység szerepel. 

engedély nem szükséges 

engedéllyel rendelkezik  

     támogatási szerződés 

megkötése idejére engedéllyel 

rendelkezik 



5. a pályázati adatlap 5.4-es pontjában feltüntetésre került az összes korábban 

nyertes, illetve elbírálás alatt álló pályázat az elmúlt három év vonatkozásában, a 

megvalósított pályázatok elszámolása rendben megtörtént. 

igen    /    nem 

6. a pályázat esetén a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

alkalmazásának feltételei: 

(Amennyiben a közbeszerzési kötelezettség fennáll, úgy a beszámolóhoz az 

ajánlattételi felhívást, a bontási jegyzőkönyvet és egyéb dokumentumokat csatolni 

szükséges) 

fennállnak / nem 

állnak fenn 

7. a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, 

valósak és hitelesek (Ávr. 75. § (2) bekezdés a.) pontja szerint); 
igen    /    nem 

8. a pályázati felhívásban megfogalmazott kizáró okok a Pályázó szervezet 

esetében  

fennállnak / nem 

állnak fenn 

9. a pályázat benyújtásával egyben elfogadom a pályázati felhívásban 

megfogalmazott feltételeket; 
igen    /    nem 

10. hozzájárulok ahhoz, illetve tudomásul veszem, hogy a jogszabályban 

meghatározott jogosultak (a költségvetésből nyújtott támogatás utalványozója, 

folyósítója [a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója], az Állami 

Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az állami adóhatóság stb.) a 

pályázattal összefüggő adataimhoz hozzáférhetnek; 

igen    /    nem 

11. ha a fenti adataimban, vagy nyilatkozataimban változás következik be, azt 

haladéktalanul jelzem a Támogató felé; 
igen    /    nem 

12. nyilatkozom, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium illegális 

hulladéklerakók felszámolásának feladatai című pályázati felhívására benyújtott 

pályázat elektronikus (pl. CD-re írt) példányai – az Adatlapon az aláírást kivéve - 

mindenben megegyeznek a papír alapú, aláírt pályázati adatlappal; ezen túl 

kizárólag annak alább felsorolt mellékleteit tartalmazzák. 

igen    /    nem 

8.  MELLÉKLETEK 

Pályázati Adatlap, kinyomtatva, minden oldalon szignózva, a végén hitelesen 

aláírva 

  

Elektronikus adathordozó a következő mellékletekkel:   

Pályázati Adatlap szerkeszthető Office dokumentumként (excel 

file-ként), melynek tartalma, az aláírást kivéve, pontosan azonos az aláírt 

adatlappal. 

  



Nyilatkozat arról, hogy a megadott adatok, benyújtott dokumentumok 

valódiak, hitelesek, teljes körűek. 

  

A tevékenységekre részletesen lebontott ütemterv.   

A képviseletre jogosult személy aláírási jogosultságának eredeti 

igazolása – aláírási címpéldány. 

  

30 napnál nem régebbi NAV együttes adóigazolás.   

A Pályázó nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek pénzügyi 

intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített 

aláírás mintája vagy az aláírás minta közjegyző által hitesített másolata, ami 30 

napnál nem régebbi és igazolja az aláírási jogosultságot. 

  

ÁFA nyilatkozat.   

Nyilatkozat arról, hogy az adott tárgyban támogatási igényt korábban, 

illetve egyidejűleg mikor és hol nyújtott be. 

  

Egyéb, a Pályázó által fontosnak tartott, illetve jogszabály által 

egyedileg kötelező melléklet. 

Ha igen, 

darabszám: 

Dátum (év, hó, nap) Aláírásra jogosult képviselő cégszerű aláírása 

 

  



Az Innovációs és Technológiai Minisztérium „Az illegális hulladéklerakók felszámolása" című 

pályázata adatlapjának kitöltési útmutatója 

Kérjük, az Adatlapot számítógéppel kitölteni! 

1. SZERVEZETI ADATOK 

A Szervezet neve: A szervezet bírósági/törvényszéki nyilvántartás szerinti pontos megnevezése. 

Székhelye: Bírósági/törvényszéki nyilvántartás szerinti székhely: irsz., település, utca házszám. 

E-mail címe: Kötelezően megadandó egy (és csak egy) email-cím, amelyen a szervezet folyamatosan 

elérhető. A Pályázó által megadott email-címmel kapcsolatos kockázatokat (pl. hibásan megadott cím, 

olvasatlan vagy átirányított e-mailek) minden esetben a Pályázó viseli! 

2.      SZERVEZET KÉPVISELŐJE 

2.      SZERVEZET KÉPVISELŐJE Aláírásra jogosult képviselő. Amennyiben együttesen írnak alá, 

minden aláíró neve szükséges! 

3.      PÁLYÁZAT FELELŐSE 

 Aláírásra jogosult képviselő. Amennyiben együttesen írnak alá, minden aláíró neve szükséges! 

 

4.      ÖSSZEFOGLALÓ INFORMÁCIÓK 

A pályázat címe: Törekedjen minél pontosabb címadásra, mely csak az illegális hulladéklerakók 

támogatására vonatkozik.  

Összefoglalás (max. 500 karakter): A pályázat lényegének bemutatása röviden, felesleges információk 

nélkül: pontos cél, a megvalósítás módja: 

A megvalósítás tervezett időpontja: Kérjük adja meg, hogy a tevékenységet pontosan hol kívánja 

végezni. 

5.      RÉSZLETES KIFEJTÉS 

5.2.   A tervezett tevékenységtípus (ok) felsorolása és ismertetése. (max. 200 karakter): Az illegális 

hulladéklerakás megvalósításának bemutatása. 

5.3.     Ellenőrizhető, számszerűsített eredmények és várható konkrét hatások (max. 300-400 

karakter) A közvetlen eredmények, célok vonatkozásában törekedjen az illegális hulladéklerakás 

felszámolása hatásainak bemutatásra, mérhető célokra, számszerűsíthető eredményekre! 

5.4.    A Pályázó korábban nyert, illetve elbírálás alatt álló támogatásainak felsorolása hasonló 

témakörben (kód, cím, forrás megnevezése, állapot) (max. 1000 karakter) 3 évre visszamenőleg: 

Adja meg az összes olyan futó vagy támogatott projektjét, amelyben legalább 1.000.000 Ft értékben olyan 

tevékenységet végez, amely az Innovációs és Technológiai Minisztérium felelősségi körébe tartozik. 

6.      KÖLTSÉGTERV    



Kérjük, a Költségterv elkészítésénél alaposan olvassa át és vegye figyelembe a Pályázati Felhívás ide 

vonatkozó részeit,  A sorok az adott tevékenység egy adott költségtípusára vonatkoznak. Legalább egy 

sorban legyen költsége (a sor összes celláját töltse ki). A sorok száma növelhető. Nettó költség nem 

tartalmazhat visszaigényelhető ÁFA-t. Itt kell megadni a költségkalkulációt is.   

Tevékenységtípusonként (I.-VI.) a lehetséges költségkategóriák határozzák meg a költségelemeket (pl. 

adminisztrációs költség, irodai költség, bérköltségek, beszerzés költségei). A költségelemek megnevezése 

után adja meg felsorolásszerűen a költségterv értékeléséhez szükséges összes információt, pl. egységárat, 

egységek számát. Törekedjen az értékeléshez szükséges adatok megadására, és csak arra! Példák: 

bérköltségnél munkaidőarány; szakértői vagy megbízási díjnál napi egység és összes nap; szállásköltségnél 

éjszakák száma és egységköltség, útiköltségnél távolság, közlekedési mód, eszközbeszerzés,stb. 100.000 Ft-

nál nagyobb tétel tervezése esetén kérjen be már a pályázati időszakban árajánlatokat, mivel legkésőbb a 

költségek elszámolásakor ezekre szükség lesz.  A költségek és az egyes tevékenységek  megfeleltetése 

kötelező, tevékenységtípushoz nem kötött költségek nem értékelhetőek. 

7. NYILATKOZATOK 

Kérjük, húzza alá a Pályázó szervezetre igaz választ! 

8.  MELLÉKLETEK 

A világosabb oszlop a Pályázó ellenőrző oszlopa. Ha a pályázati anyaghoz csatolta a nevezett mellékletet, 

kérjük beírni, hogy "csatolva". 

A papír alapú és az adathordozóra feltöltött Adatlap eltérése formai kizáró oknak minősül! 

A filenév elvárt formája: <HullG2019Adatlap_palyazorovidneve>. Kérem, ennek megfelelően adja meg a 

file nevét! Papírra nyomtatás előtt ellenőrizze a nyomtatóbeállításokat, valamint legalább egyszer nyomtassa 

ki a képernyőre (vagy kép file-ba, amit utána képernyőn ellenőriz). Így könnyebben észreveszi a még 

meglévő hibákat. Nem szükséges színesben nyomtatnia, a színek a kitöltést segítik. Kétoldalas nyomtatás 

javasolt, ám vegye figyelembe, hogy egyes lapolvasók (szkennerek) csak egyoldalas dokumentumokból 

képesek képállományt létrehozni. Nyomtasson két példányban! Írja alá az összes oldalt! Az egyik Pályázati 

Adatlapot őrizze meg, a másik Adatlapot tegye borítékba, tegye mellé a CD-t vagy DVD-t a következőkkel: 

az összes mellékletet PDF-ként, valamint az Adatlapot - megnyitható Office dokumentumként. Postázza a 

küldeményt!  

 

 


