Sajtóközlemény
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
„Zalaegerszeg, 4815/9 hrsz. területén lévő illegális hulladéklerakó felszámolása” című,
KIEFO/12373/2019-ITM iktatószámú projekt megvalósítására megkötött támogatói
okirat keretében megvalósuló szakmai feladat

Helyzetleírás:
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM), mint Támogató (továbbiakban:
Támogató) az Országos Hulladékgazdálkodási Terv céljainak megvalósítása érdekében
nyilvános pályázati felhívást tett közzé az önkormányzatok számára. A környezet megóvása,
az egészséges életmód megőrzése, valamint tájvédelmi és tájképvédelmi szempontból is
kiemelten fontos az illegális hulladéklerakók okozta talaj-, víz-, és levegőterhelés
megszűntetése, illetve tájsebek csökkentése.
A pályázat célja az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon fellelhető illegálisan lerakott,
elhagyott hulladék felszámolásának (elszállításának és kezelésének) elősegítése.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2019.
január 28-án nyújtotta be pályázatát „Az illegális hulladéklerakók felszámolása” tárgyú
pályázati felhívásra.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Kiemelt Infrastruktúrák Főosztálya 2019. április
10-án kelt „Tájékoztatás az illegális hulladéklerakók felszámolása című pályázatra benyújtott
támogatási kérelem ügyében meghozott döntés” tárgyú hivatalos levelében nyújtott
tájékoztatást a támogatási döntésről. Az Önkormányzat 2.756.713,- Ft összegű támogatásban
részesült.
A „Zalaegerszeg, 4815/9 hrsz. területén lévő illegális hulladéklerakó felszámolása” című
projekt célja:
A Zalaegerszeg, 4815/9 hrsz. számú ingatlan területén lévő illegális hulladéklerakó
felszámolása. Az ingatlanon ismeretlen személyek által nagy mennyiségű vegyes építési
hulladék, kis mennyiségű vegyes háztartási hulladék került elhelyezésre.
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Az elhagyott hulladék kezeléséről (felszámolásáról, szállításáról, ártalmatlanításáról)
hulladékkezelői engedéllyel rendelkező szakvállalkozó - Zala-Müllex Kft.– útján
gondoskodik az önkormányzat. A hulladék ártalmatlanítása, végleges elhelyezése
környezetvédelmi engedéllyel rendelkező Zalaegerszeg- Búslakpuszta 0182/13 hrsz alatti
hulladéklerakóban történik.
A Támogatási Okirat összege: BRUTTÓ 2.756.713,-Ft.
Az Önkormányzat saját forrást biztosított az illegális hulladéklerakó felszámolásához
BRUTTÓ 7.734.808 Ft összegben.
Projekt időtartama a Támogatói Okirat (Iktatószám: KIEFO/12373/2019-ITM.)
alapján: 2019. június 19.- 2019. szeptember 30.
A pályázat műszaki tartalma:
A pályázat keretében a Zalaegerszeg, 4815/9 hrsz. alatti önkormányzati területen lévő illegális
hulladékok felszámolására, szállítására, Búslakpuszta 0182/13 hsrz. hulladéklerakóban
történő ártalmatlanítására kerül sor.
A pályázattal elért eredmények:
Zalaegerszeg Városának kiemelt célja a környezet megóvása, lakosság egészséges
életmódjának biztosítása, valamint a tájképvédelmi szempontok megőrzése. A lakóövezetben
fellelhető illegális hulladék felszámolásának hatása egészségvédelmi, esztétikai és
tájképvédelmi szempontból is jelentős. A támogatás lehetőséget biztosít a területen található
hulladék teljes felszámolására, az önkormányzati terület hulladékmentesítésére.
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