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Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2018. május 7-én "A hazai
hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági környezettudatos
szemléletformálásra" című pályázati felhívásra .
Magyarország hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos céljainak elérése
érdekében fontos a lakosság szemlélet- és gondolkodásmódjának megváltoztatása. Ehhez nélkülözhetetlen
a felelős, környezettudatos magatartás és gondolkodás, a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése. Célunk,
hogy minél többféle és nagyobb mennyiségű hulladék szelektív gyűjtésére ösztönözzük a lakosságot, és
biztosítsuk erre a lehetőséget .
Jelen pályázat célja, hogy megvalósítása során tovább népszerűsítjük a szelektív hulladékgyűjtést.
Szemléletformáló tevékenységünkkel elősegítjük a szülők példáján keresztül a jövő nemzedékének
környezettudatos nevelését, ami hozzájárul a fenntartható fejlődés alapelveinek megvalósulásához.
Nyíregyháza város e célok elérése érdekében kívánja népszerűsíteni a szelektív hulladékgyűjtést, elsősorban
a város felnőtt lakosságát megcélozva. Mindent megteszünk azért, hogy a kommunális hulladék
mennyiségének csökkentésével minimalizáljuk a hulladék környezetterhelő hatását, növelve ezzel a
hulladéklerakó élettartamát.
A fent megjelölt célok eléréséhez a projekt az alábbi tevékenységekből áll :
A pályázat két projektelem megvalósítását tartalmazza
1.) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a "Hulladékért virágot" elnevezésű akcióval
igyekszik a fenti célokat elérni, a felnőtt lakosságot és közintézményeket is megcélozva. A
városlakóknak - a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - két héten keresztül (2018. szeptember
10-22 között) lesz lehetősége a kijelölt gyűjtőpontokon a szelektíven gyűjtött hulladékokat leadni. A
helyszínen, az akció során kb. 1000 városlakó megjelenésére számítunk, őket ásványvízzel,
pogácsával, kávéval, csokoládéval is várjuk. Jelen projekt keretében beszerzésre és elszámolásra
kerülnek a pályázati felhívásban megjelölt (39 db. 40 literes) szelektív hulladékgyűjtő edények,
melyek a Hulladékért virágot rendezvény keretében, a bevont közintézmények számára kerülnek
kiosztásra .
2.) Nyíregyháza közigazgatási területén valamennyi kertes háztartásába eljuttatjuk a Hulladékszállítási
naptárt, (28.000 háztartás) mely az adott területre vonatkozóan tartalmazza a kommunális, zöld, és
elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékok szállítási időpontjait, a lomtalanítás időpontját,
valamint a városban szervezett egyéb akciókat, rendezvényeket, melyek a szelektív hulladékgyűjtést
hivatottak elősegíteni. (Karácsonyfagyűjtő akció, Hulladékért virágot akció, a Szelektív Szombat és a
Környezetvédelmi világnap). A kiadvány ezen kívül segít abban, hogy milyen hulladékokat lehet
szelektíven gyűjteni, valamint tájékozódhatunk belőle a hulladékszállító cég elérhetőségeiről is.
2018. decemberében juttatjuk el a lakossághoz (a hulladékgyűjtő gépjárművek személyzetével) a
2019 . évre vonatkozó naptárt.
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A megvalósítani tervezett projektelemek mellett a projekt részét képezik a projekt népszerűsítésével
összefüggő költségek: plakát készítés (szerkesztés, nyomtatás, helybérlés), újság hirdetés, képújság
hirdetés, rádió spot, matrica készítés, projektmenedzsment tevékenységhez kapcsolódó szakmai
megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás, valamint a reprezentációs költségek
A pályázat a

Földművelésügyi

benyújtásra, melyet

követően

Minisztérium részére 2018. május 07. napján került elektronikus úton
postai úton papír és elektronikus adathordozón is megküldésre került. A

pályázattal kapcsolatban a befogadó levél megérkezett 2018. május 18. napján.
A benyújtott pályázatban igényelt támogatás mértéke bruttó 3.000.000,- Ft,
támogatás intenzitása 100%.
A támogatás vissza nem térítendő támogatás,
határideje 2018. december 31.

előfinanszírozás

Az FM a pályázatok beadási határidejét (2018.06.06.)
Kérem a Tisztelt
szíveskedjen .

Közgyű l ést

az

előterjesztést

követő

melyből

saját

erő:

0,- Ft. A

formájában. A támogatás felhasználásának

60 napon belül dönt a pályázatok elbírálásáról.

megtárgyalni és a mellékelt határozat-tervezetet elfogadni

Nyíregyháza, 2018. május 23 .

Tisztelettel:

Pató István
Városfejlesztési és Városüzemeltetési

Hagymási Gy
Pályázatok és Projektmenedzsment

Os2t~lv VPlPtŐiP

Referatúravezető
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Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
.„ . ./2018. (V.31.) számú

határozata

„A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági környezettudatos
szemléletformálásra" című pályázati kiírásra benyújtott pályázati program elfogadásáról
A

Közgyűlés

A

Földművelésügyi

Minisztérium által meghirdetett „A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív
hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági környezettudatos szemléletformálásra" tárgyban kiírt
pályázati felhívás alapján benyújtott bruttó 3.000.000,-Ft összköltségű, saját erőt nem igénylő projekt
tartalmával és megvalósításával egy e tért.
Felelős:

Határidő:

Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúravezető

folyamatos

Nyíregyháza, 2018. május 31.

Erről

értesülnek:

1./ a Közgyűlés tagjai
2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
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