2 sz. melléklet: A pályázati adatlap
A pályázat azonosító száma
(befogadó szervezet tölti ki)

PÁLYÁZATI ADATLAP
a Vidékfejlesztési Minisztérium
az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladatai támogatására
közzétett 2011. évi pályázati felhíváshoz
A Pályázó szervezet adatlapja
1. A pályázó szervezet megnevezése
FAKULT Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület

2. A szervezet azonosító adatai
A szervezet típusa
Bejegyzési végzés száma:

Közhasznú szervezet

13 Pk. 60.341/2008/4

Adószám

Bejegyzés ideje: 2008
ÁFA köteles? (igen/nem/ igen,de a tárgyi projekt keretében
nem igényli vissza)
Fax
Web

26/391-070
www.fakult.hu

E-mail

Bejegyzés helye:

18722633-1-13
Pest Megyei Bíróság

nem
Toth.laszlo@fakult.hu

3. A szervezet székhelye
Település
Utca, házszám
Postai irányítószám

Dunabogdány
Hegy út 7.
2023

4. A kapcsolattartó személy (a teljeskörő témagazdai szerepet ellátó személy)

Telefon (munkahely)
Fax
E-mail

vezetéknév
Kammerer
Zsófia
26/391-025
26/391-070
Kammerer.zsofia@dunabogdany.hu

keresztnév

vezetéknév
Tóth
-

keresztnév

Mobil

beosztás
Pályázati referens
06/70/3697642

5. Törvényes képviselı

Telefon (munkahely)

László
Mobil

P.H.

beosztás
elnök
06-30/811-3534
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Fax
E-mail

26/391-070
Toth.laszlo@fakult.hu

6. Bankszámla adatok
Bankszámla tulajdonos neve
Számlaszám (melyre a
támogatás utalható)
Bank neve

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület
64700014-32500028
Dunakanyar Takarékszövetkezet

7. A pályázat címe

Számoljuk fel együtt az illegális hulladékot a Dunakanyar szívében,
Dunabogdányban! – Tegyünk mi is a környezetünkért
8. A pályázatban szereplı program részletes ismertetése
(a leírás terjedelme tetszıleges, azonban az alábbi - a pályázati felhívásban szereplı - szempontokra adott választ
tartalmaznia kell)
Az illegális lerakó felmérése, bemutatása:
Pontos helyszín meghatározás (helyrajzi szám vagy GPS koordináták)
Dunabogdány Pest megyében található Duna-parti 3200 fıs kistelepülés Budapest és Esztergom között félúton. Nagy
átmenı forgalom, külföldi turisták által látogatott kulturális rendezvények, nemzetiségi és integrált nevelés-oktatás,
társadalmi szervezetek, környezetvédelmi célú szervezetek mőködése a jellemzı. A település fontos szerepet tölt be a
szentendrei kistérség és az Ister Granum Eurorégió életében és munkájában.
A felszámolásra kerülı hulladék Dunabogdány külterületén hrsz 0163/3 hrsz számon történik, a község közigazgatási
külterületén. Ez egy magántulajdonban levı terület, a tulajdonos beleegyezését adta az illegális hulladék
felszámolásához.
Hulladékfajta meghatározása (TSZH, zöldhulladék, építési-bontási hulladék, stb.)
Az illegális hulladéklerakón található hulladék nagy része, 80 %-ban lakossági kommunális hulladékból (konzerves
dobozok, PET palackok, nylon zacskók, egyéb csomagoló anyagok, mőanya – és fémhulladék) áll össze. Építési-bontási
hulladék kisebb mértékben fordul elı. Veszélyes hulladék nem található itt.
Az illegálisan lerakott hulladékfajták:
- települési vegyes hulladék
- lomhulladék
- kevert építési és bontási hulladékok
- fém.
Tömeg, térfogat, kiterjedés meghatározása/becslése (tonna, m3, m2)
Az illegálisan lerakott hulladék mennyisége: 600 m3, amely az ingatlan 85 %-t borítja változó vastagságban. Helyenként
csak pontszerő felületi szennyezıdésként, de a szennyezéssel érintett terület nagy részén átlagosan 0,5-1,0 m
vastagságban fordul elı a vegyes összetételő hulladék.
Terület tulajdoni viszonyainak bemutatása
Az illegális hulladékkal szennyezett Dunabogdány 0165/6 hrsz-ú ingatlan 1/1 tulajdoni arányban Karakas Károlyné,
dunabogdányi lakos. Tıle hozzájáruló nyilatkozatot kértünk.
Az illegális lerakó környezetének bemutatása (fotók, térkép/helyszínrajz csatolása)
Az illegális hulladéklerakó Dunabogdány külterületi részén, a település déli határában található. A Bogonhát majorhoz
vezetı út mentén található a hulladéklerakás. Ez veszélyezteti mind a közvetlen környezetet, a szennyezı anyagok
kioldódása által a talajvíz is veszélyeztetve van.
Az illegális hulladéklerakás magántulajdonon történt, az érintett terület és környékén találhatók önkormányzati és
magántulajdonban levı telkek (Ld. csatolt térkép 0163/3, 0163/2, 0150/39).
Sajnos az önkormányzat anyagi lehetıségei nem teszik lehetıvé, hogy saját forrásból biztosítja ezen terület
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felszámolását. Ez a terület esztétikailag, az itt lakók bánatára kifogásolható látványt nyújt. A környéken élık, ill.
telektulajdonosok többször kérték az önkormányzatot a terület felszámolására.
A felszámolt hulladék hasznosításának módja, ártalmatlanításának helye (befogadói nyilatkozat csatolása)
Daráló-Aprító Újrahasznosító Kft., Tahitótfalu
A megvalósítás ismertetése, a lerakó felszámolásában résztvevık bemutatása:
Ütemterv, mely tartalmazza, hogy a programot milyen ütemezésben tervezik megvalósítani,
I. Elıkészítés – 2011.06.20-2011.09.15.
Feladat

Idıpont

Felelıs

Pályázat beadása

2011.06.20.

Projektmenedzsment felállítása

2011.09.01.-09.15

Fakult Egyesület
önkormányzat pályázati
referens
Fakult Egyesület
önkormányzat

II. Kivitelezı cég kiválasztása – 2011.09.15-09.30
Feladat
Szakmai követelmények pontosítása
Értékelési szempontrendszer-javaslat meghatározása
Szakmai tárgyalások lefolytatása
Ajánlatok értékelése
Cég kiválasztása, megrendelı, vállalkozási szerzıdés
megkötése
III. Projekt megvalósítása – 2011.09.15-09.30
Feladat
Illegális hulladék felszámolása
Nyilvánosság, sajtómunka
(sajtóközlemény kiadása)
Teljesítési igazolás az elvégzett munkáról
Számla beérkezése, kiegyenlítése
IV. Projekt lezárása, továbbfejlesztése – 2011.10.01-11.01.
Feladat
Pénzügyi-szakmai beszámoló elkészítése, benyújtása
További fejlesztésére vonatkozó elképzelések egyeztetése,
lefektetése

Idıpont

Felelıs

2011.09.152011.09.30.

Fakult Egyesület
önkormányzat
vállalkozó

Idıpont
2011.09.15-09.30.
2011.05.152011.09.01.-ig

Felelıs
vállalkozó
Fakult Egyesület
önkormányzat
Fakult Egyesület
Fakult Egyesület

2011.05.15.-06.30.

Idıpont
2011.11.01-ig
2011.10.15.

Felelıs
Fakult Egyesület
önkormányzat
Fakult Egyesület
önkormányzat

Mőszaki megoldás ismertetése, utógondozási, utánkövetési feladatok, meghatározása, ismertetése
A hulladék felszámolását megelızıen az Egyesület, az önkormányzat és a vállalkozó bejárják a területet, megbeszéli az
elvégzendı feladatot. A felszámolás elıtti és utáni állapotról fotódokumentáció készül.
A szennyezett területen lévı hulladék markológéppel való kitermelése és szelektálása történik, amelyet a hulladék
átrostálása követ. A beadagolás rakodógéppel történik.
A hulladék kitermelését, az illegális hulladék engedélyezett lerakóra történı elszállítását követıen a terület
tereprendezése történik meg. Az önkormányzat korábban határozatot hozott arról, hogy a terület bevezetı útjára
sorompót helyez el. Az önkormányzat által alkalmazott mezıır feladat lesz figyelni a megtisztított területet, ez a
figyelıszolgálat és a sorompó garancia a projekt eredményének fenntartására.
A Társadalmi szervezet rövid bemutatása, részvételének formája
A Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület 2008-ban alakult, jelenlegi taglétszáma: 50 fı.
A Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület céljai:
• Az Egyesület célja Dunabogdány közösségi színterének kialakítása, helyi mővészeti csoportok létrehozása és
támogatása, mővészeti tevékenységgel a helyi mővelıdéi kínálat bıvítése.
• Az Egyesület célja, hogy szellemiségével, mőködésével a hagyományok megırzéséhez, a helyi közösségek
megmaradásához, a helyi kulturális hagyományok ápolásához hozzájáruljon, a helyi identitást erısítse.
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•

Az Egyesület célja elıadások, összejövetelek, kulturális rendezvények szervezése, produkciók létrehozása, az
egyesületi célok elfogadtatása, megismertetése a lehetı legszélesebb körben.
• Az Egyesület célja közösségi természetjárások, kirándulások, természetvédelmi tevékenységek szervezése, a
környezı természet jobb megismertetése a helyi lakosokkal, különösképpen a fiatalokkal. A már korábban
létrehozott, de be nem jegyzett ODU – Otthon Dunabogdányban Szabadidı és Természetbaráti Kör
tevékenysége a továbbiakban az Egyesület keretein belül folytatja a tevékenységét.
• Az Egyesület egyik kiemelt célja, hogy az elızıekben megjelölt értékeket, hagyományokat, ismereteket stb. a
fiatalok minél szélesebb körével ismertesse meg, mővelıdési, mővészeti, és természetbarát tevékenységét
népszerősítve célközönségét aktív részvételre sarkallja.
• Az Egyesület célja olyan kiadványok kiadása vagy kiadásának támogatása, mősorok, programok szervezése,
megrendezése közvetlenül vagy az egyesület általi támogatás útján, ill. olyan kutatások folytatása vagy
támogatása, amelyek az egyesület szellemiségével, céljaival összhangban vannak.
• Az Egyesület célja a közösségbıl érkezı és az egyesületi célokkal összhangba hozható helyi kezdeményezések
felkarolása, képviselete.
• Az Egyesület célja a helyi civil társadalom megerısítése, véleményformálása a helyi közösségben felmerült
kérdésekkel és jelenségekkel kapcsolatban.
• Az Egyesület célja az együttmőködés kialakítása más civil szervezetekkel.
• Az Egyesület a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. tv. 26. § c.9 pontjában megjelölt közhasznú
tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységet végzi:
- kulturális tevékenység
- tudományos tevékenység, kutatás
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- környezetvédelem, természetvédelem, állatvédelem.
A FAKULT Egyesület szervezi, bonyolítja le a pályázatot, annak megvalósítását és a pénzügyi-szakmai beszámolót is
elkészíti. Az Egyesület a tagságával aktívan vesz részt a program megvalósításában, amellyel a fiatalok
környezettudatos nevelését is elısegíti. A programban, a terület elıkészítésében, a terület egyes részein elıforduló
felületi szennyezıdések kigyőjtésében, a kommunikációs tevékenységben vesznek részt.
Az illetékes települési önkormányzat részvételének formája
Dunabogdány Község Önkormányzata pozitívan fogadta az illegális hulladéklerakó felszámolására tett törekvésünket.
Az Önkormányzat segített a pályázat elkészítésében, rendelkezésre bocsátott minden szükséges térképet, fotót, tulajdoni
lapot. Az Önkormányzat pályázati referense végig aktívan részt vesz a program lebonyolításában, elszámolásában,
kommunikációjában. Az önkormányzat Településfejlesztési Bizottság két szakembere mérte fel az illegális
hulladéklerakás helyszínét, az elszállítandó hulladék mennyiségét.
Dunabogdány Község Önkormányzata a település környezetvédelmi programjában megfogalmazott célok, feladatok
következetes, programozott végrehajtását tőzte ki célul. Az önkormányzat, mint a projekt társszervezıje vesz részt. A
speciális szakmai feladatok ellátását az önkormányzat megfelelı szakmai tapasztalattal és szakértelemmel bíró
vállalkozások felkutatásával kívánja segíteni.
A felszámolásban együttmőködı, megfelelı hulladékkezelési engedéllyel rendelkezı szolgáltató bemutatása
(röviden)
A Daráló-Aprító Kft. 2008-ban alakult, tulajdonosai többéves szakmai tapasztalattal rendelkeznek a hulladékfeldolgozás
terén. A vállalkozás fı tevékenységi köre az inert hulladékfeldolgozás. Mivel az inert hulladék nem veszélyes anyag,
környezetvédelmi és adminisztratív szempontból könnyebben kezelhetı, mint más hulladékok. A feldolgozás során
jelentısen csökkenthetı a hulladék térfogata, a feldolgozott anyag építési alapanyagként újrahasznosítható, ezáltal
környezetkímélı módon jelentıs költségmegtakarítás érhetı el.
Tevékenységek: illegális hulladéklerakók és átvevı telepek anyagjainak feldolgozása, újrahasznosítása, beton, vasbeton
épületbontási törmelék, aszfalt és bányatermékek törése, épületek bontása, röpítı és pofás törıvel újrahasznosítás,
elıkészítés kombinált és lánctalpas rakodógéppel és verıfejjel, konténeres hulladékszállítás, hulladék feldolgozás.
Referenciák: Duna-Kút Kft, Vianova 87 Kft, Kötés Kft, Femol 97, Nagykunsági Környezetvédelmi Kft, Pannon Alfa
Kft, Terra Grande Kft, Pócsmegyer Község Önkormányzata, Tahitótfalu Község Önkormányzata, Szigetmonostor
Község Önkormányzata, Leányfalu Termálfürdı stb.
Internetes honlap: www.daraloaprito.hu
A projekt megvalósításának költsége, tervezett finanszírozási módja (a beruházási és mőködési költségek
nagysága, a finanszírozás tervének bemutatása):
A projekt/program költségének aránya a várt eredménnyel
A 600 m3 szemét elszállítása és elszállításának költségei arányban állnak egymással. A költségek részét képezi, bár nem
jelenik meg konkrétan a társadalmi munka is. A költségvetés a jelenleg érvényben lévı piaci árakkal készült. A
költségek következıképpen oszlanak meg:
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- 600 m3 szemét kitermelése, felrakodása - ennek költsége: bruttó 450.000 Ft – ez az összköltség 23 %-a
- 600 m3 szemét lerakóba szállítása – ennek költsége: bruttó 825.000 Ft – ez az összköltség 41 %-a
- 600 m3 szemét lerakói díja – ennek költsége: bruttó 712.500 Ft – ez az összköltség 36 %-a
Úgy gondoljuk 600 m3 szemét elszállítása és a terület megtisztítása bruttó 1.987.500 Ft-ért arányban áll és az alábbi
elvárt eredményeinket megvalósítja:
- a 0165/6 hrsz-ú ingatlan teljes megtisztítása, 600 m3 szemét elhordása, ártalmatlanítása
- környezetvédelmi elıírásoknak megfelelı hulladéklerakás és feldolgozás
- civilek bevonásával tereprendezés
- a program és az eredmények kommunikálása révén újabb hasonló akciók megvalósítása és széleskörő társadalmi
bevonódás elérése (kb. 80 fı részvétele mellett).
A költségtakarékos megoldás bemutatása
Költségtakarékos mőszaki megoldásként az aprítást-darálást alkalmazzuk. Ennek célja a nagy terjedelmő hulladékok
méretének csökkentése, illetve a felületnövelés a késıbbi eljárások hatékonyságának növelése érdekében. Léteznek
lassan és gyorsan aprító, mobil és stacioner aprító berendezések. Az elszállított hulladék aprításra és darálásra kerül, így
csökken a mennyisége, térfogata is, kevesebb helyet foglal a befogadó telephelyen is.
Az igényelt támogatáson kívüli forrás(ok) biztosításának bemutatása
A FAKULT Egyesület nagy hangsúlyt fektet a környezetvédelemre, ezért is gondoltuk, hogy ez a pályázat egybevág
céljainkkal. A pályázat 100 %-os, amely hozzájárul ahhoz a fejlesztést társadalmi munka mellett megvalósíthassuk.
Társadalmi, önkéntes munka:
A program megvalósításában résztvevı civilek és az Egyesület tagjai az önkormányzat szakértıinek bevonásával
megkezdik a terület elıkészítését, majd kézi tereprendezésben is aktívan együttmőködnek. Ezért ellentételezést nem
kérnek. Az önkéntes munka 500 Ft/fı óradíjjal került megállapításra. Az önkéntes munka összértéke 400.000 Ft.
A pályázó jelen pályázatban szereplı témakörben korábban, ill. egyidejőleg benyújtott pályázatainak felsorolása (a benyújtás
idıpontjának és helyének megjelölésével):

A FAKULT Egyesület korábban és egyidejőleg nem nyújtott be ebben a témakörben pályázatot. Az Egyesület a Föld
Napján hirdetett szemétszedési akciót, amely nagy sikerrel zárult. Illegális hulladéklerakás felszámolására pályázatunk
még nem készült és nem is került beadásra.
9. A program közpublikációs terve
A médiának kulcsfontosságú szerepe van abban, hogy a jogszabályok – így a hulladékos szabályozás – terveit, tartalmát
és várható következményeit világosan értelmezze a nagy tömegek számára. A média ebben a vonatkozásban kulcsa a
részvételi demokráciának. Ezen objektív információk biztosítják azt, hogy a lakosság széles körben reális véleményt
alkothasson és magáénak érezve a környezetvédelem közügyét, jogkövetı magatartást folytasson. Folyamatosan
tudósítania kell a jogi környezet alakulásáról, a hatóságok közérdekő döntéseirıl. A környezettudatos termékek, és
technológiák közérthetı bemutatása lényegi információt ad a fogyasztóknak vásárlási döntéseik meghozatalakor. A
környezettudatos fogyasztó ugyanis a termék életútjáról, összetevıirıl, a gyártás során használt technológiák
környezetterhelésének mértékérıl tájékozódva dönt. A szennyezések nyilvánossá tétele, az oknyomozás, a pozitív
döntések meghozatalát segítı, a nyilvánosságot kihasználó nyomásgyakorlás is a média alapvetı feladata.
A program lebonyolítása a lehetı legnagyobb sajtónyilvánosság és közérdekő nyilvánosság mellett zajlik, amely
egyrészt felhívja a figyelmet a térségben jelen lévı hasonló problémákra, másrészt a feladat, a kitőzött cél, a széleskörő
összefogás, önkéntesség, a hulladék felszámolás eredményét hangsúlyozva mutatjuk be a projektet az elıkészítéstıl a
lezárásig.
A helyi, a regionális és az országos írott és elektronikus média kínálta lehetıségeket kívánjuk igénybe venni. A
nyilvánosságot az alábbi médiákon keresztül biztosítjuk:
- nyomtatott sajtó
 Hídlap – regionális lap (Ister Granum Eurórégió)
 Dunakanyari Hírmondó – kistérségi lap (Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi
Társulása)
 Helyi és települési lapok (13 települési újság)
 országos napilapok
- elektronikus média
 MTV regionális körzeti mősora
 Unser Bildschirm c. nemzetiségi mősor
 Danubia TV (helyi)
 Szentendre TV, Pomáz TV, Kalász TV (térségi)
 honlap
 országos televíziók – MTV, Duna TV, HírTV „zöld” mősorai
Különösen fontos az MTI térségi képviselıjének megkeresése, valamint az MTI önkormányzatoknak biztosított felület
kihasználása.
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A rendezvény elıtt másfél hónappal megkezdıdik a program népszerősítése, kommunikálása kiadott sajtóközlemények,
szórólapok, meghívók, plakátok, interjúk és riportok formájában. A rendezvény idıtartama alatt a térségi kábel TV
jelenléte folyamatos, ami biztosítja a többi elektronikus médium számára az anyag átvételét.
A cikkek, írások, riportok megjelenésekor nagy hangsúlyt fektetünk a hasonló szennyezı források kártékony,
környezetkárosító hatásainak a közvéleménnyel történı megismertetésére, láttatni szeretnénk, hogy egy hasonló
probléma ilyen összefogással megoldható. Fontos kiemelni a megelızés, a felvilágosítás szerepét, hogy
megakadályozzuk a jövıben az illegális hulladék lerakását.
A község hivatalos honlapján (www.dunabogdany.hu) és a FAKULT Egyesület honlapján (www.fakult.hu)
folyamatosan tájékoztatást adunk a projekt folyamatáról.

10. A megvalósítás helyszíne(i) ( a helyszínek száma bıvíthetı)
Település
Utca
Házszám
Helyrajzi szám

11. A megvalósítás idıszaka
A megvalósítás tervezett kezdı
idıpontja:

Dunabogdány külterület
Hrsz 0165/6

A megvalósítás
befejezı idıpontja
(nem módosítható):

2011. szeptember 1.

2012. június 30.

12. A megvalósítás költsége
A megvalósításhoz szükséges bruttó
teljes költség:
A visszaigényelhetı ÁFA összege
(amennyiben a tárgyi projekt kapcsán a
szervezet ÁFA levonási jogosultsággal
rendelkezik):
A megvalósításhoz szükséges nettó
teljes költség (amennyiben a pályázó
szervezet a tárgyi projekt kapcsán ÁFA
levonási jogosultsággal nem
rendelkezik, a nettó teljes költség
megegyezik a bruttó teljes költséggel):

1 987 500
0

Ft

Ft
1 590 000

Ft

13. A megvalósítás költségének forrásai
1. A megvalósításhoz rendelkezésre
álló önerı összege (NEM KÖTELEZİ
ÖNERİ BIZTOSÍTÁSA!)

0

Ft

1.1 . Az önerıbıl saját forrás (összege:
0
Ft
1.2 . Az önerıbıl természetbeni
hozzájárulás összege:

Ft
0

1.3 . Az önerıbıl egyéb forrás összege:
2. A pályázott támogatás összege
(maximum 2 000 000 Ft):

0

Ft

1 987 500

Ft
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Források összesen (1+2):
2.1. A pályázott támogatásból dologi
(mőködési) ráfordítás:
2.2 A pályázott támogatásból
felhalmozási ráfordítás:

1 987 500

Ft

1 987 500
Ft
0
Ft

. 14. A pályázat költségkalkulációja
minden adat forintban
A feladat, költség, ráfordítás
megnevezése és adatai
(kalkulációja)
Sorszám
1
2
3

Kitermelés, felrakodással
Lerakóba szállítás
Lerakói díj

Mindösszesen (ÁFÁ-t is tartalmazó költség):
Visszaigényelhetı ÁFA (amennyiben a
pályázó szervezet a tárgyi projekt kapcsán
jogosult az ÁFA visszaigénylésre):
Visszaigényelhetı ÁFÁ-val csökkentett
költség:

A pályázott támogatás
Felhalmozási
Mőködési
jellegő
jellegő
(Ft)
(Ft)

Saját, ill.
egyéb forrás
(Ft)

Összköltség
(Ft)

360 000
660 000
570 000

0
0
0

0
0
0

360 000
660 000
570 000

1 987 500

0

0

1 987 500

0

0

0

1 590 000

0
1 590 000

0

15. A pályázó egyéb közlendıi
Amennyiben ezen a pályázaton támogatás nyerünk el, ez kezdete lehetne a településen történı illegális
hulladéklerakások felszámolásának, hiszen kezdeményezésünket tovább folytathatnánk és a lakosság széles körét
állítanánk magunk mellé.

Kelt:..........................................., :Dunabogdány 2011. .....................................június hó 16 nap

Az aláírásra jogosult ( ak )
neve: Tóth László
beosztása: elnök
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