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Sajtóközlemény 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 

Zalaegerszeg, 6522/1 hrsz. ingatlanon fellelhető illegális hulladék felszámolása című 

„Tisztítsuk meg az Országot” projekt 2020. évben megvalósuló I. üteme BMÖGF/885-

30/2020 iktatószámú projekt megvalósítására megkötött támogatói okirat keretében 

megvalósuló szakmai feladat 

 

Helyzetleírás:  

A Belügyminisztérium (BM), mint Támogató (továbbiakban: Támogató) az illegális 

hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 2020. évben 

megvalósítandó I. üteméről szóló 1598/2020. (IX. 21.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. 

határozat) 6. pontjában foglaltak alapján nyilvános pályázati felhívást tett közzé a települési 

önkormányzatok számára. 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 pályázati támogatás tárgya: Az illegális hulladéklerakók felszámolása 

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. 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2020. 

november 05-én nyújtotta be pályázatát „a települési önkormányzatok számára illegális 

hulladéklerakók felszámolásának támogatására” tárgyú pályázati felhívásra.  

 

A Belügyminisztérium mint Támogató 2020. december 07-én kelt BMÖGF/885-30/2020 

iktatószámú miniszteri döntésnek megfelelően 18.901.410,- Ft vissza nem térítendő 

támogatásban részesítette az Önkormányzatot. 

 

Zalaegerszeg, 6522/1 hrsz. ingatlanon fellelhető illegális hulladék felszámolása 

„Tisztítsuk meg az Országot” projekt 2020. évben megvalósuló I. üteme célja:  

 

A Zalaegerszeg, 6522/1 hrsz. számú ingatlanon fellelhető illegális hulladék felszámolása. Az 

ingatlanon nagy mennyiségű földdel kevert építési törmelék került illegálisan elhelyezésre.  

Az illegális hulladék kezeléséről (felszámolásáról, szállításáról, ártalmatlanításáról) 

hulladékkezelői engedéllyel rendelkező szakvállalkozó - Zala-Müllex Kft.– útján gondoskodott 
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az önkormányzat. Az 5403,98 tonna hulladék ártalmatlanítása, végleges elhelyezése 

környezetvédelmi engedéllyel rendelkező hulladéklerakóban történt. 

 

Támogatói Okirat összege: bruttó 18.901.410,-Ft. 

Projekt időtartama a Támogatói Okirat (Iktatószám: BMÖGF/885-30/2020.) alapján: 

2020. szeptember 21-2021.február 28. 

A pályázat műszaki tartalma: 

A pályázat keretében a Zalaegerszeg, 6522/1 hrsz. alatti önkormányzati területen lévő illegális 

hulladékok felszámolására, szállítására, 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 fellelhető 

illegális hulladék felszámolásának hatása egészségvédelmi, esztétikai és tájképvédelmi 

szempontból is jelentős. A támogatási összegből lehetőségünk nyílt a terület teljes 

hulladékmentesítésre. 

 

 


