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Tisztelt Képviselő-testület!

Korábban a Tisztelt Képviselő-testület tájékoztatásra került a temető melletti illegális szeméttároló 
kapcsán. Felhívtam az Észak-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség illetékes ügyintézőjét, aki 
arról tájékoztatott, hogy hivatalos eljárás előttük ezidáig nem indult az ügyben, tehát amennyiben 
záros időn belül felszámolja az önkormányzat a szemétlerakó helyet, úgy vélhetően nem is fog.

Felhívtam a Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulást, akiktől azt az információt kaptam, hogy 
a régi bezárt  szeméttelep része a rekultivációs programnak, így az a program részeként  kerül 
kezelésre. Ennek pontos várható idejéről nem tudott a stratégiai osztály tájékoztatást adni, annyit 
tudtam meg, hogy ismételt közbeszerzési eljárás van folyamatban ebben a tárgyban. Célszerűségi 
alapon azt  tartanánk megoldhatónak, hogy mivel a bezárt  telep rekultiválás előtt  áll  oda lenne 
értelme beszállítani a hulladékot. Ezt követően magas kerítéssel kellene körülvenni a területet. A 
november 1. ünnep előtt kellene elvégeztetni az elszállítást véleményem szerint.

Építéshatósági  és  műszaki  csoport  részéről  kollégámmal  megnéztük  a  szemétlerakót  és 
nagyságrendileg az előzetes becslésnek megfelelő 200 m3 körüli mennyiséggel lehet számolni. 
Erre nézve már kaptam szóban egy 800 Ft/m3, a külön választható építési hulladék kapcsán 1200 
Ft/m3 árat. Igyekeztem tájékozódni más helyi vállalkozók részéről is, hétvégén ígértek komplett 
árajánlatot.  Azt  gondolom,  hogy  nagyságrendjét  tekintve  erről  a  kérdésről  a  fenti  információk 
szóbeli kiegészítésével a testületi ülésen lehet dönteni. A döntés során figyelembe kellene venni 
azt  is,  hogy a terület bekerítése további költségeket  fog jelenteni,  erre nézve a testületi  ülésig 
többféle megoldási lehetőséget dolgozunk ki: drótkerítés betonoszlopokkal, faoszlopokkal stb.

Kérem  a  Tisztelt  képviselő-testületet,  hogy  alakítsa  ki  álláspontját  a  fenti  ügyben.  A döntés 
érdekében az alábbi határozati javaslattal élek:

.../2010. (X.26.) képviselő-testületi határozat
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  temető  mellett  
önkormányzati  közterületen  található  illlegális  hulladéklerakó  hely  végleges 
felszámolását  határozza  el.  Ennek  érdekében  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy 
kössön  szerződést  …  vállalkozóval  …  Ft  értékben  a  felgyülemlett  hulladék 



elszállíttatása érdekében.

A képviselő-testület a helyszín biztosítását a jövőbeli lerakás megelőzése érdekében az 
alábbi módon kívánja megoldani: …

Felelős: polgármester
Határidő: 2010. november 1.

Pannonhalma, 2010. október 21.

Tisztelettel: 

Török Péter
jegyző


