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„Tisztítsuk meg az Országot!”
Illegális hulladéklerakók felszámolása
A napokban fejeződik be Pilis településen az a hulladék-, összegyűjtési, szállítási és
ártalmatlanítási tevékenység, melynek a forrása a Belügyminisztérium által, az illegális
hulladéklerakók felszámolását célzó „Tisztítsuk meg az Országot!” I. ütemében elnyert
támogatás, mindösszesen 8.948.800.- forint értékben.
A projekt megvalósítására határidőben, 2021. február 28. napjáig sor került, a munkálatok a
végéhez értek.
A pályázati kiírás szerint a projektben kizárólag Pilis Város Önkormányzatának tulajdonát
képező ingatlanokat lehetett szerepeltetni. A pályázati dokumentáció előkészítése során
felmérésre kerültek azon önkormányzati tulajdonú ingatlanok, melyek leginkább érintettek az
elhagyott vagy ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék tárgyban.
Az így kiválasztott ingatlanok a következők:
1. Pilis belterület 751/3 helyrajzi szám, Pilis, Vágóhíd
utca Hulladékudvar előtti közterület
2. Pilis külterület 0250 helyrajzi szám, 405. sz. útról a
mezőgazdasági területek felé vezető út
3. Pilis külterület 0150/2 helyrajzi szám, Bicskei út végén
földút
4. Pilis külterület 0208 helyrajzi szám, „Hetykai” út –
Szennyvíztelep előtti út
5. Pilis külterület 016/66 helyrajzi szám, „régi reptér”
melletti erdő
6. Pilis külterület 0201/5 helyrajzi szám, Natura 2000
terület a Szennyvíztelep mögött
7. Pilis zártkert 6081 helyrajzi szám, 4-es főútról Báró
szőlő felé vezető út

A fenti ingatlanokról több száz m3 veszélyes-, kommunális- és lomhulladék került
összegyűjtésre, elszállításra és kezelésre a Pilisi Városüzemeltető Kft. munkatársai
segítségével.
Mint az a kiválasztott helyszínek elhelyezkedéséből is látható, elsősorban külterületi,
viszonylag forgalmas utak mentén lévő ingatlanok érintettek, melyek a településre vezető,
onnan távozó vagy átmenő forgalom által könnyen, gyorsan megközelíthetőek és

elhagyhatóak. Sajnos, ezen területeken – feltehetőleg a jó megközelíthetőségük miatt –
gyakran kerül elhelyezésre illegális hulladék, amely tartalmaz háztartási vegyes hulladékot,
gumiabroncsot, építési-bontási hulladékot és sajnos egyre több esetben egészségre ártalmas
hulladékot is.

Bízom benne, hogy a megtisztított területek az elvégzett tevékenységnek és az azt követő
megelőző intézkedéseknek köszönhetően hosszú távon mentesülnek az illegálisan elhelyezett
hulladékoktól, azonban nem lehet eléggé hangsúlyozni, látványos változás csak együtt érhető
el.
Ezúton is felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy magánterületre - ingyenes jelleggel
vagy térítési díj ellenében - tilos hulladékot befogadni továbbá a hulladék elégetése és elásása
is jogszabály által tiltott tevékenység.
Az illegális hulladék lerakójával, befogadójával és égetőjével szemben minden esetben
közigazgatási-, hulladékgazdálkodási-, környezetvédelmi eljárás megindítására kerül sor,
mely eljárás során a tiltott tevékenység végzését bírság kiszabásával szankcionáljuk.

Tapasztalataink alapján rendkívüli mértékben megnövekedett az illegálisan, zsákokban
elhelyezett hulladék (elsősorban építési-bontási), ezért kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy
hulladékszállítási tevékenységet hirdető és végző vállalkozás keresése és kiválasztása során
körültekintően járjanak el. Kizárólag olyan vállalkozót bízzanak meg, aki rendelkezik a
tevékenység végzéséhez szükséges engedélyekkel és referenciával, az elvégzett
tevékenységéről számlát (mérlegjegyet) tud adni.
Tegyünk közösen azért, hogy településünk tisztaságát megóvjuk, hogy gyermekeinknek,
unokáinknak egy egészséges, élhető környezetet, települést tudjunk továbbadni.
P i l i s, 2021. február 24.
Hajnal Csilla
polgármester

