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Tisztelt Képviselő-testület!
Polgármester asszony egy hónapos mandátummal megbízott a Cseri Parkerdő területén
található illegális hulladéklerakók feltérképezésével, valamint ezek visszaszorítása érdekében
javaslatok megfogalmazásával.
A megbízás tartalmazta a Burok-völgy feltérképezését is. Ez egy kommunikációs hiba miatt
kerülhetett be a megbízásba, hiszen területének jelentős része nem megyénkben található. A
kettőnk megbeszélésén a Hidegvölgyre gondoltam, melyet a másik két jelentős völggyel, a
Csörget-völggyel és a Várvölggyel együtt szintén feltérképeztünk.
Az előterjesztés mellékletét képező beszámolóban részletesen kitérek az elmúlt időszak
munkájára, mellyel kapcsolatban szeretnék köszönetet mondani Kotzó Szabolcsnak a
térképekért, valamint Bite Zoltánnak, hogy minden terepbejáráson segítette a munkámat.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a beszámolót.

Várpalota, 2016. június 10.
Galambos István
képviselő
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Beszámoló
a Cseri parkerdő vonatkozásában az illegális hulladéklerakók feltérképezése érdekében
végzett munkáról

Polgármester asszony május 13-án bízott meg a Cseri parkerdőben, mint kiemelt területen
található illegális hulladéklerakók feltérképezésével, valamint ezen tevékenység
visszaszorítása érdekében építő javaslatok megtételével.
A munkával kapcsolatban szeretnék köszönetet mondani Kotzó Szabolcsnak a térképekért,
valamint Bite Zoltánnak, hogy minden terepbejáráson segítette a munkámat.
Beszámolóm első felében a feltárt lerakókról írnék, második részében pedig a javaslatokról.

Térképezés
A feltérképezés folyamata összesen 5 napot vett igénybe, melynek során körülbelül 60-70 kmert tettünk meg gyalog az érintett területeken.
Feltérképezésre került a teljes Cseri Parkerdő, a teljes Várvölgy, a Hidegvölgy valamint a
Csörget-völgy bejárata.
A lerakók helyét értelemszerűen, a fellelés sorrendje szerinti számokkal jeleztük a beszámoló
mellékleteit képező térképeken. A pontos helyszíneket nagyon nehéz volt profi GPS vevő
nélkül meghatározni, mindössze egy okos telefon állt rendelkezésünkre, de mégis sikerült
viszonylag pontosan meghatározni a lerakókat.
A lerakók mindegyikére jellemző, hogy utak mellett található, a szemetet illegálisan
elhelyezők nem veszik a fáradságot, hogy az utaktól távolabb rejtsék el.
A táblázatokban szereplő, a hulladék mennyiségét jelző számokat az alábbiak szerint kell
értelmezni:
Egy 1-5-ig terjedő skálán próbáltuk a hulladék mennyiségét meghatározni, melynél
értelemszerűen az 1 a legkisebb mennyiséget jelöli. Ezek általában kicsi, új, kialakulóban lévő
lerakók. Az 5-ös méretű lerakót jellemzi, hogy az idők folyamán felhalmozott szemét
valószínűleg nem szállítható el egyetlen fuvarral.
Várvölgy:
A Várvölgy, mint városunk egyik fő túraútvonala jelenleg tiszta, lerakót nem találtunk, ez
valószínűleg a bejárat közelében található kutyaiskolának, és az ott megtalálható, szinte
állandó jelenlétnek köszönhető.

Hidegvölgy (Térkép - 1. melléklet):
A Hidegvölgy Baglyas felöli bejárata erősen szennyezett. A lerakók szinte mindegyikét itt
találtuk, illetve egy lerakó van a Légó alagút második bejáratánál, mely jó
megközelíthetősége miatt potenciális veszélyt jelent.
További érdekessége a területnek, hogy a Baglyas felöli bejáratnál található, valószínűleg volt
katonai bunkerben védett denevérfajok találtak otthonra, illetve a völgyben számos védett
bagolyfaj fészkel, akiket veszélyeztet az egyébként védett völgy felé hátráló dolomitbánya.
Hulladéklerakó helye
1.
2.
3.
4.
5.

Mérete
1
3
1
1
2

Megjegyzés
Légó alagút második bejárata
Régi bunker környéke
Jelentősen benőtte a növényzet
Jelentősen benőtte a növényzet
Jelentősen benőtte a növényzet

Csörget-völgy (Térkép - 2. melléklet):
A Csörget-völgy szigorúan vett bejáratánál egy lerakót fedeztünk fel. A völgy mellett húzódó
kisebb völgy korábbi épületeinek területe azonban mára inert lerakóvá vált. Ezen a területen
megtalálhatóak a korábbi épületek maradványai, de számos idehordott építkezési törmelék is,
úgy mint pala, tégla és sitt, de találtunk aszfaltozásból megmaradt, ide leöntött anyagot is.
Hulladéklerakó helye
1.
2.
3.

Mérete

Megjegyzés
1 Csörget-völgy közvetlen bejárata
2 Inert (zömében pala - veszélyes) Út mellett, illetve az árokban
5 Hatalmas, kevert (tégla, beton, pala) inert lerakó

Cseri Parkerdő (Térkép - 3. melléklet):
A Cseri Parkerdő hatalmas területe volt a legnehezebb feladat, hiszen az utak jelentős része a
térképeken már nem, vagy még nem szerepelnek. A régi utak jelentős része mára már nem
használt, a növényzet újra birtokba vette, míg az új utak még nem kerültek rá a földutakat
amúgy is ritkán jelölő térképekre. A nagy és sűrű növényzet miatt a GPS jelet is nehezebben
tudtuk fogni.
Általánosan elmondható, hogy az egész parkerdő területére ráférne egy komoly szemétszedés.
Sétáink során számos olyan szemetet találtunk, melyet lerakónak nem lehetett tekinteni,
valószínűleg eldobott, vagy a szél által odahordott hulladék volt. Az erdő amúgy tele van
élettel, számos vadat láttunk, rengeteg gyógy- és fűszernövényt találtunk.
A méreténél fogva itt találtuk a legtöbb lerakót, szám szerint 8-at, minden mérettartományban.
Általánosan jellemző, hogy mind út mellett található, a legnagyobb közvetlenül a 8-ast
Pétfürdővel összekötő út mentén.

Hulladéklerakó helye
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mérete

Megjegyzés
1 Néhány kidobott autógumi
1
1 Az egykori Birka Csárda oldala
3 Veszélyes hulladékot is tartalmazó (Hűtő, TV, képcsövek) nagyobb lerakó
3 30 méteres sugarú körben több kisebb lerakó található
4 Inert+vegyes hulladék, 50 méteres sugarú körben telített a terület
5 Bejárattól teljesen telített mintegy 100 méter hosszan befelé
3 Autógumik, veszélyes hulladék

A 6-os számú lerakó valószínűleg Pétfürdő területéhez tartozik, vagy közvetlenül a
határterületen fekszik.

Javaslatok
A város anyagi helyzetét ismerve nagyon nehéz olyan javaslatokat megfogalmazni, melyek
könnyen, vállalható anyagi áldozat mellett megvalósíthatóak. Mivel azonban a feladataim
közé tartozik ez is, így megkísérlek néhány olyan ötletet felvázolni, mely hosszútávon
segíthet a probléma megfékezésében.
Itt nem olyan alapvető dolgokra igyekszem kitérni, mint a közterület-felügyelet létszámának a
növelése, mert ez egyértelmű, de önmagában nem megoldás, hiszen az egyetlen lehetséges
mód a tettenérés, mely több közteres kollégával is gyakorlatilag lehetetlen lenne.
1.Minden tekintetben lassítani a bejutást.
A Cseri parkerdőbe vezető utak mentén meg kell vizsgálni a kézzel mozgatható sorompók
kihelyezésének lehetőségét. Itt elsősorban a Pétfürdőt a 8-assal összekötő útról történő
behajtási lehetőségekre gondolok. Ha a bejutáshoz ki kell szállni az autóból, leemelni a
sorompót, majd visszaszállni, az jelenthet olyan hosszú időt, melyet a szemetet elhelyező már
nem kockáztat meg.
2. Vadkameráké a jövő.
Ma már több helyen használják az illegális szemetelők megfékezésére a vadkamerákat. Ez is
jelentős beruházás, hiszen egy olyan kamera, mely számunkra megfelelő lenne 100.000
forintnál kezdődik. Az anyagiak miatt azt javaslom, hogy a bevezető utak mentén, és a feltárt,
jelenleg használt lerakók mellett az önkormányzat helyezzen ki táblákat "kamerával
megfigyelt terület" felirattal, melyet a rendelkezésre álló írott és online felületeken is
hirdessen meg. A táblák mellé helyezzen ki elemmel működő, led világítással ellátott
kameradobozokat. A Cseri parkerdő vonatkozásában 3 kamera beszerzését javaslom, melyek
rotációs rendszerben használhatóak a dobozokban. Laikus szemnek sosem tűnik fel, melyik
doboz aktív. Az általam javasolt értékű kamerák éjjel is jó minőségű képet készítenek, és
online küldik a felvételt a megadott számítógépre, vagy telefonra. Így a rendőrséggel való
együttműködés keretében az ügyeletben lévő rendőr a számítógépen azonnal láthatja, ha
szemételhelyezés zajlik, munkaidőben értesítheti a közterület-felügyelőt, vagy a járőröket.

A völgyek bejárata szempontjából a kameradobozok és kamerák kihelyezése a honvédségi
terület, illetve a bánya működése okán külön egyeztetéseket igényel.
3. Felvilágosítás.
Általános tapasztalat, hogy a lakosság nem tudja, hova vihető a háztartásban keletkező
szemét. Nem tudják, hogy a Partner-Depónia is vesz át háztartási hulladékot. Ennek
propagálása mindenképpen szükséges, külön kiemelve, hogy az autógumit a cég az általa
használt technológia okán ingyen veszi át.
4. Hulladékudvar kialakítása.
A 21. század nagy kihívása lesz, hogy a települések képesek lesznek-e ilyen
hulladékudvarokat kialakítani. A munkám során ellátogattam tapasztalatszerzés céljából a
veszprémi hulladékudvarba. A szakemberek szerint 10.000 lakosonként lenne szükség egy
udvarra. Veszprémben is egy működik, teljes kihasználtsággal.
Az udvar lényege, hogy a lakcímkártyával rendelkező lakosok a telephely engedélye szerinti
hulladékot háztartási méretekben ingyen elhelyezhetik, osztályozott konténerekben. Az itt
összegyűjtött lom egy része (akkumlátorok, elemek, italos dobozok, fém alkatrészek)
értékesíthetőek, a többit a megfelelő helyre elszállítva kell ártalmatlanítani, megsemmisíteni.
A hulladékudvar egy nagyszerű megoldás arra, hogy a szemét ne az erdő szélén és a
környezetben landoljon, hanem a megfelelő helyre kerüljön.
Az egyetlen szépséghibája, hogy biztosan veszteséges tevékenység, mely a jelenlegi
helyzetben valószínűleg ellehetetleníti a megvalósítását a városban a közszolgáltatást végző
cég számára. Jelen helyzetben csak önkormányzati finanszírozással működhetne. Az ideális
az lenne, ha a terheket megosztva a közszolgáltatás része lehetne, de a befagyasztott díjszabás
miatt erre szintén nincs lehetőség.
Egy hulladékudvar kiépítése a semmiből a szakemberek szerint körülbelül 50 millió forintba
kerül.
Mindezek ellenére annyit javasolnék a városvezetésnek, hogy kérje fel a Közüzemi Kft.
ügyvezetőjét egy hulladékudvar költségvetésének kidolgozására, a jogszabályi háttér
felvázolására, és erre a célra esetlegesen megfelelő terület megjelölésére. Ez utóbbi esetben
előnyt élvezhetnek olyan területek, melyek jól megközelíthetőek, rendelkeznek vizesblokkal,
és személyzeti helyiséggel. Ezek jelentősen csökkentik a kialakítás költségeit.
Mindez nem ró kötelességet a városra, de tisztább képet adhat ennek az esetleges projektnek a
jövőjét illetően.
Minderről Horváth Tamással is egyeztettem, aki nyitott egy ilyen felkérésre.
Összegzés:
A javaslatok közül a kamerás megfigyelést tartom ez egyik legfontosabb feladatnak, mert
anyagilag finanszírozható, és elrettentő erővel bírhat. A tettenérés során a rendőrségi
feljelentés következik, a nyomozás pedig megállapítja, hogy bűncselekmény történt-e vagy
szabálysértés, ez utóbbi esetében a Járási Hivatal lefolytatja az eljárást.

Láthatjuk tehát, hogy a jogszabályi környezet adott az illegális hulladéklerakást folytató
személyek szigorú megbüntetéséhez. A Polgármesteri Hivatalnak ezügyben annyi felelőssége
van, hogy a folyamatban lévő ügyeket nyomon kövesse, és a személyiségi jogokat betartva a
nyilvánosság elé tárja a következményeket.
Beszámolóm végén szeretnék még egyszer mindenkinek köszönetet mondani, aki segítette a
munkámat, és bízom benne, hogy a tisztelt Képviselő-testület elfogadja a beszámolót.
Galambos István
önkormányzati képviselő

Szeméthegy a Hidegvölgyben

A Cseri Parkerdő egyik nagy lerakója

Palatörmelék a Csörget-völgyben

