
„Tisztítsuk meg az Országot!”projekt 
I.ütem 

Illegális hulladéklerakók 
felszámolásának támogatása 2020. 

Támogató: Belügyminisztérium  
Támogatott: Szentkirályszabadja Község Önkormányzata 
Támogatási összeg: 2.801.419,-Ft 
A támogatott tevékenység helyszínei: 016, 019, 0165, 1039 
hrsz-ú ingatlanok

Önkormányzatunk 2020.év novemberében pályázatot nyújtott be az illegális 
hulladéklerakók felszámolásának támogatására. 

A Belügyminisztérium (BM), mint Támogató az illegális hulladéklerakók felszámolása 
érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 2020. évben megvalósítandó I. 
üteméről szóló 1598/2020. (IX. 21.) Korm. határozat 6. pontjában foglaltak alapján 
nyilvános pályázati felhívást tett közzé a települési önkormányzatok számára.  
A kiírás szerinti cél a környezetünk megóvása, egészséges életmódunk megőrzése, 
valamint tájvédelmi és tájképvédelmi szempontból is kiemelten fontos az illegális 
hulladéklerakók okozta talaj-, víz-, és levegőterhelés megszűntetése, illetve tájsebek 
csökkentése. 

A támogatás célja: az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, közterületen fellelhető 
illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolásának (összegyűjtésének, 
elszállításának és kezelésének és a pályázat adminisztrációjával, koordinációjával 
kapcsolatos projektmenedzsment jellegű feladatok ellátásának) elősegítése. 

A pályázat forrása: A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. 
évi LXXI. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 31. 
Tisztítsuk meg az Országot! pályázati támogatás megnevezésű előirányzat terhére, 
összesen legfeljebb 1.000.000.000,- forint értékben nyújtható vissza nem térítendő 
költségvetési támogatás. 

A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő támogatásnak minősül, amelynek 
rendelkezésre bocsátása egy összegben, előfinanszírozással történik. A támogatás 
intenzitása 100% . 
A hulladék elszállításának és kezelésének támogatott költsége településünk 
vonatkozásában legfeljebb: 3.000.000 forint volt. 
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A támogatói okiratban a Támogató a BMÖGF/885-30/2020. iktatószámú miniszteri 
döntésnek megfelelően 2.801.419,-Ft, vissza nem térítendő támogatást állapított 
meg. 

Támogatott tevékenység Támogatási összeg 
(Ft) 

1. hulladék elszállítása és kezelése 2.429.245 
2. A hulladék összegyűjtése 248.174 

3. A pályázat adminisztrációjával, koordinációjával kapcsolatos 
projektmenedzsment jellegű feladatok 124.000 

Összes támogatás 2.801.419 

Településünk Veszprém és Balatonalmádi városok között helyezkedik el. A község 
kimondottan nagy külterületi résszel, nagy kiterjedési külterületi úthálózattal 
rendelkezik, mely változóan tartalmaz erdős, gyepes, bozótos területeket. Ezen 
tulajdonságok miatt gyakran tapasztaljuk azt, hogy a környező településeken 
keletkező hulladék egy része a mi közigazgatási területünkön kerül lerakásra. A sok 
bokros, erdős rész, amely ráadásul útba is esik, nagy kísértést jelent a hulladéktól 
megszabadulni kívánóknak. Éves szinten jelentős terhet jelent az önkormányzatnak 
az illegálisan lerakott szemét elszállíttatása és kezelése, de intézkednünk kell, mert 
ahol a hulladék megjelenik, ott gyorsan növekedni kezd a mennyisége. Jelenleg is 
sok olyan terület van, ahol illegálisan lerakott szemét található, ami felöleli az építési 
hulladékok, háztartási hulladékok, a kommunális és zöld hulladékok szinte minden 
fajtáját. Néhány közülük olyan helyen található (pl. kerékpárutak mellett), ami nagy 
forgalmat bonyolít, így az elszállításuk kiemelten fontos. Társadalmi hasznossága 
nem megkérdőjelezhető, mert hatással van mind a település lakóira, mind az itt 
átutazókra. Többször alkalmaztuk már az illegális hulladék elszállítását követően a 
figyelmeztető táblák kihelyezését és a szomszédos ingatlantulajdonosokat is 
felhívtuk, hogy jelezzenek felénk, ha újra szemétlerakást tapasztalnak. A 
rendőrséggel együttműködve kamera kihelyezésére is sor került, tervezzük további 
helyszínek bekamerázását is. 

A pályázat elnyerését követően meg kellett szervezni az illegális hulladék 
összegyűjtését valamint elszállítását és kezelését is. 

A területeken található hulladék összegyűjtését elsősorban az önkormányzatnál 
munkaviszonyban lévő közfoglalkoztatottak végezték el Pallósi Zoltán falugazda 
irányítása mellett, ezen kívül a Polgármesteri Hivatal dolgozói is részt vettek a 
hulladék gyűjtésében és válogatásában. A gyűjtéshez kapcsolódó gépi munkálatokat 
Barcza Kálmán végezte. 
Az összegyűjtött hulladékot hulladéktípus szerint osztályozni és válogatni kellett, 
csak ezt követően kerülhetett sor az elszállításra. 

A pályázati kiírás szerint az illegális hulladéklerakó felszámolásával kapcsolatos 
kezelési tevékenységek ellátásához olyan céget kellett választani, mely rendelkezik 
hulladékgazdálkodási engedéllyel. 
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A pályázat előkészítése és végrehajtása során a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi 
Szolgáltatót kértük fel együttműködésre. 
 
A cég az összegyűjtött és válogatott hulladék elszállítására biztosította a szükséges 
mennyiségű konténert és gondoskodott azok elszállításáról és előírásszerű 
kezeléséről. 
 
Tapasztalataink a pályázati tevékenység megvalósítása során: 
 

- a gyűjtési munkálatok során, a feltárás közben az alsó rétegekből előkerültek 
olyan hulladéktípusok (elsősorban gumi illetve elektronikai hulladék) az egyes 
helyszíneken, melyekkel előzetesen nem tudtunk számolni. 

- Ezek gyűjtése külön gyűjtéssel és szállítással valósítható meg, nem keverhető 
az általunk előzetesen rögzített hulladékfajtákkal. 

- A feltárás során az előzetesen becsült mennyiséghez képest nagyobb 
mennyiség került feltárásra, az ennek következtében felmerült 
többletköltségeket Önkormányzatunk saját forrásból biztosította. 
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