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Tisztelt Képviselő.-testület!

A Földművelésügyi Minisztérium FM LSZF/2W 7-01 azonosító számon pályázati Felhívást
tett közzé a „A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos
lakossági szemlélet formálásra fordítható támogatás elnyerésére.”

A PÁLYÁZAT CÉLJA
1. Magyarország hulladékgazdálkodással ás szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos

céljainak elérése — Úgy, mint a hazai hulladékgyűjtési ás - hasznosítási arányok
folyamatos javítása, az Európai Unió erre vonatkozó elvárásainak teljesítése —

érdekében elengedhetetlenül fontos a lakosság ezzel kapcsolatos szemlélet- és
gondolkodásmódjának megváltoztatása.

2. A különböző típusú hulladékok (csomagolási: műanyag, papír, üveg. fém. italos
karton; elektromos és elektronikai berendezések, gumi és akkumulátor hulladékok)
megfelelő. azaz szelektív, elkülönített gyűjtése Fontos feltétele ezen hulladékok
megfelelő kezelésének ás a bennük lévő értékes másodnversanyagok hasznosításának.

3. Ahhoz, hogy ezen a területen erőteljes pozitív irányú változást érjünk el,
nélkülözhetetlen a lakosság körében a Felelős, környezettudatos magatartás ás
gondolkodás. a szelektív hulladákgyűjtés népszerűsítése, a környezeti nevelés.

TÁMOGATÁS FORMÁJA
Vissza neni térítendő támogatás. A támogatási szerződés megkötését követően egy

összegben, támogatási előleg formájában (egy összegű előfinanszirozás) kerül kifizetésre,
utólagos elszámolási kötelezettség mellett.

Az Európai Unió működéséről szóló szerzödés 107. ás 108. cikkének a csekély összegü
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/20131EU bizottsági
rendelet (a továbbiakban 1407/20131EV bizottsági rendelet) szerinti csekély összegü ún. de
minimis támogatás.



KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖRE
A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyüjtéssel kapcsolatos lakossági
szemléletforrnálásra fordítható támogatás elnyerésére pályázatot nyújthatnak be:
a. a jelen pályázati felhívás megjelenése előtt legalább 12 hónappal korábban
Magyarországon nyilvántartásba vett egyesületek, alapítványok (Civil tv. 2. * 6. pont b) és c)
bekezdés)
b. mavarorszá2i önkormányzatok (települési és területi).
c. a http://egyhaz.emmi.gov.hui címen elérhető listában szereplő. magyarországi bejegyzéssel
rendelkező egyházak. -

A BENYWTASI IDOSZAK KEZDETE ES VEGE
1. A benyújtási időszak kezdete: 2017. augusztus 28.
2. A benyújtási időszak Vége: 2017. szeptember 28.
AZ IGÉNYELI-tETŐ TÁMOGATÁS MINIMUM ES MAXIMUM ÖSSZEGE
I. A támogatási minimum összege: bruttó 500.000 Ft. azaz bruttó Ötszázezer forint.
2. A támogatási maximum ősszege: bruttó 3.000.000 Ft, azaz bruttó Hárommillió forint.,
A PALYAZAT INTENZITASA: 100%. önerő biztosítása nem szükséges

A PÁLYÁZAT ELKÉSZÍTÉSE, LEBONYOLÍTÁSA
A pályázat elkészítését a kellő szakmai ismeretekkel rendelkező BKSZ Kft vállalja, nyertes
pályázat esetén a lebonyolítást és elszámolást a BKSZ Kft alkalmazottaiból álló projekt
menedzsment vállalná.
A pályázattal kapcsolatos fontosabb elvárások:
1. A pályázat keretében megvalósítható

a. a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítésével,
b. a hulladékok keletkezésének megelőzésével és
c. a hulladékká vált anyagok újra-hasznosításával illetve újra-használatával
kapcsolatos projekt (a továbbiakban: projekt).

2. A projekt
a. a környezeti nevelésre,
b. a környezettudatosság erősítésére,
c. a felelős magatartás és az ahhoz szükséges információk megismerésére és
elsajátítására kell, hogy irányuljon.

3. A pályázatból megvalósítható projekt többek között
a. belföldön megtartott, belíNdi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
természetes személyek, belföldi székhelyű jogi személyek részére szervezett, témához
szervesen illeszkedő rendezvény (p1. workshop. kiállítás, szakmai tájékoztató fórum,
konferencia, vetélkedő) és/vagy
b. belföldi vagy Magyarországgal közvetlenül szomszédos országba szervezett. a
pályázat céljához illeszkedö tanulmányút (de kizárólagosan tanulmányút nem
cl fogadható!) és/vagy
c. kiadvány (pi. különböző információs. tájékoztató anyagok. de szórólap elkészítése
nem felel meg a pályázat elvárúsainak), amely a lakosság egy részét vagy egy
speciális eélcsoportot (p1. települési, járási, megyei vagy régiós szinten, társadalmi
réteget vagy korosztályt) szólít meg.
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A pályázattal kapcsolatos eddi kialakult elképzelések:

A megvalósítandó projekt egy több elemből álló programsorozat lenne, melynek „teszt
verzióját” Békésen valósítanánk meg. amely azután igény szerint más településekre is
elvihető. bemutatható. Itt elsősorban Békésen kívül azokra a településekre gondoltunk, ahol
hulladék szállítási tevékenységet végez a BKSZ Plusz Nonpotit Kft. A pályázat kiírójának
elvárása 1.000.000 Ft feletti támogatás esetén. hogy a projekt elerneiben rendezvény sorozat is
legyen.
Célközönsúg:
Elsősorban óvodások, általános iskolások és középiskolások. de az érdeklődő felnőtt
korosztályra is számítunk.
A Projekt tervezett elemei

1. Vetélkedő: Közösségi médiában (facebook) elindított modern vetélkedő általános és
középiskolásoknak (4 fős csapat + pedagógus támogatása) Célja: a szelektív
hulladékgyűjtés népszerűsítése. A csapatok készítsenek videót egy nyilvános helyen, a
produkció tartalmazhat zenés, táncos, vagy egyéb érdekes elemeket. Témája a
szelektív hulladékgyűjtés legyen. A produkciót zsűri értékeli 50 %-ban, 50 % -ban a
like-ok száma befolyásolja a pontszámokat.

2. Kiállítás szervezés kézműves foglalkozások anyagából, melyek témája a
feleslegessé vált termékek és használati tárgyak újrahasznosítása. Résztvevők köre:
óvodások iskolások,

3. A szelektív újrahasznosítás bemutatás a telepen (a hulladék fajták útja a gyűjtéstöl
a hasznosításig). A megtanult ismeretek feldolgozása vetélkedő formájában
online/offline módon.

4. A Hulladékok keletkezésének megelőzése: TOTO Quiz Játék gyerekeknek
felnőtteknek.

5. Prezentáció a lakosságnak a hu]ladékgazdálkodásról és az újrahasznosításról, felkért
szakmai előadó közreműködésével. Helyszín: kiválasztott előadóterem.

6. Kiadványok:

Óvodásoknak: kifestőkönyvek, rajzos füzetek környezetbarát közlekedési
formák, egészséges életmódra nevelés, tudatos vásárlás (összekötős
feladatok) témában
Altalános iskolásoknak: használati tárgyak PET palackokból, a komposztálás
bemutatása, milyen anyaguk vihetők a gyűjtöszigetekre.
Közéiskolásoknak: keresztrejtvénvek. milyen anyagok vihetők a
gyüjtőszigetekre. hulladéklerakó telepekre.

Oktató Elzet lakossának az alábbi tartalommal:
• Történelmi bevezetés
• Hulladékok a háztartásban
• Uj rahasznositás
• l-lova kerül a hulladék a háztartásból? Gyűjtőszigetes körforgás

bemutatása
• Komposztálás
• Veszélyes hulladékok
• Mi lesz a maradékkal?
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a bemutatott pályázat beadásának támogatására, az
alábbi határozati javaslatok elfogadására.

Határozati javaslatok:

I. Békés város Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Földművelésügyi
Minisztérium FM LSZF/2017-0l azonosító számú „A hazai
hulladákgazdálkodással ás szelektív liufladákgvíijtéssel kapcsolatos lakossági
szeinléletJhrniálásraforclítható támogatás elnyerésáre” témájú pályázati kiírásra.

2. A pályázat összköltsége bruttó 3.000.000,-Ft, az igényelt támogatás mértéke
100%, összege 3.000.000,-Ft. A saját erő mértéke 0%, összege 0,-Ft.

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét,
hogy az FNI LSZF/2017-01 azonosító számú pályázat vonatkozásában a
közbeszenésekröl szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint Békés Város
Onkormányzata és Polgármesteri Hivatalának közbeszerzési szabályzata
rendelkezéseinek megfelelően eljárjon, szolgáltatásokat rendeljen meg,
beszerzéseket indítson cl, kapcsolódó feltételekben megállapodjon, az
Onkormányzat képviseletében aláírjon, valamint a szükséges jognyilatkozatokat
megtegye.

4. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét,
hogy az FM LSZF/2017-01 azonosító számú pályázat dokumentációjának
összeállítását kezdje meg, a pályázat megvalósítási dokumentációját nyújtsa be, a
benyújtásához szükséges jognyilatkozatokat tegye meg, adja ki.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2017. augusztus 21.

Iz$ Gbor
pdgármester

%kiCL (%nJx
Jogi ellenjegyzo
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