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A külterületi illegális hulladék lerakatok fölszámolásának adminisztratív és 

operatív lehetőségeiről, és a Depónia Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolójáról 
 

Biatorbágy Város külterületi részein több helyen található illegálisan lerakott hulladék. 
Kisebb mennyiségben útszélen, erdőszélen eldobott, elszórt szemét, vagy lerakott 
törmelék, nagyobb részben útkereszteződésekben a lakosok által önkényesen 
„kijelölt” szemétgyűjtő helyek, ahova nem csak a kommunális hulladékot rakják le, 
hanem építési törmeléket, bútorokat, elektronikai hulladékot, gumiabroncsokat, sőt 
még gépkocsi karosszéria elemeket, akkumulátorokat is. 

Illegális hulladéklerakó „telepek” a következőkben felsorolt helyeken alakultak ki: 

- Ürge-hegyre vezető út mellett 

- Szarvas-hegy 1-es dűlő és a Turista út kereszteződésénél 

Az említett illegális lerakókból a Depónia Kft. a hulladékot térítés ellenében – melyet 
az Önkormányzat fizet – rendszeresen elszállítja. Ennek havi átlagos költségkerete a 
szerződés szerint kb. 1.160.000,-Ft, a valóságban megközelíti a másfél millió forintot. 

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény kimondja a hulladék elszállításának 
kötelező igénybevételét. 
A települési szilárd hulladékkezelésről szóló, Biatorbágy Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 17/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete 1. §-a 
meghatározza a közszolgáltatás kötelező igénybevételét. 
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed valamennyi ingatlan tulajdonosára, 
birtokosára és használójára… 
(5) A kötelező közszolgáltatást az ingatlan tulajdonosnak nem kell azokon a 
beépítetlen ingatlanokon igénybe venni, amelyeken hulladék nem keletkezik és nem  
gyülemlik fel. 
 
A Depónia Kft.-vel kötött Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés 2.1. 
pontja szerint:  
„Megrendelő kötelezi magát, hogy minden, a Közszolgáltató számára a 
közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátása érdekében szükséges információt 
(név, lakcím létszám stb.) a Közszolgáltató rendelkezésére bocsát.” 
Minden 18. életévét betöltött, állandó biatorbágyi lakcímmel rendelkező lakosról a 
Közszolgáltató a listát megkapta. Külterületeken a nem állandó lakosok tekintetében 
a korábbi hulladékgazdálkodó, a Saubermacher-Bicske Kft. szerződéseinek listája 
állt rendelkezésre. 



Tehát a külterületeken időszakosan tartózkodókról (építménnyel is rendelkező „telkes 
gazdákról”) nem áll rendelkezésre teljes értékű adatszolgáltatás. 
A beépített ingatlanok tulajdonosairól az ingatlanok helyrajzi száma alapján a 
Budakörnyéki Járási Hivatal Járási Földhivatala (1117 Budapest, Karinthy Frigyes 
utca 3.) tud adatot szolgáltatni helyrajzi számonként 200,- Ft-ért. Az adatok kiadása 
kb. 1 hetet vesz igénybe. Esetlegesen az Önkormányzatnak is van lehetősége a 
Takarnet-ből az adatok ingyenes lekérésére, de ez is több napos munka. 
Ehhez viszont össze kell állítani a kérdéses ingatlanok listáját, ami a terület 
bejárással történő feltérképezésével oldható meg.  
A külterületeken nem életvitelszerűen tartózkodók listájának összeállításához 
kiinduló pont lehet az interneten lévő „Biatorbágy kataszteri térképe”, esetlegesen az 
Adóügyi osztály adatszolgáltatása az ingatlanokról benyújtott önkéntes adóbevallás 
alapján, mindez összevetve a Depónia Kft. meglévő szerződéseinek listájával. 
Az így aktualizált adatok birtokában a Közszolgáltató megkeresheti azokat, akik még 
nem kötötték meg a szerződést a hulladékszállításra. 
 
Belterületen is vannak olyan ingatlanok, ahol a tulajdonos nem kötött szerződést a 
Közszolgáltatóval, akiket szociális helyzetük, életvitelük miatt bírságolással sem lehet 
„rávenni” a szerződéskötésre. 
 
Az illegális hulladékot a lakosság a spontán kialakult gyűjtőhelyeken eldobja, kidobja 
a kocsiból a „földre”. A Közszolgáltató bejelentés, megrendelés alapján – jelenleg 
heti egy alkalommal - szemétszállító kocsival és két rakodómunkással jelenik meg a 
helyszínen, felpakolják, elszállítják, majd telephelyükön „kezelik” a hulladékot. Az 
Önkormányzat a rakodásért, szállításért óradíjat (27.000,- Ft. + ÁFA/óra), a hulladék 
„kezeléséért” tonnánként 13.500,- Ft. + ÁFA díjat fizet. 
 
Ésszerű megoldás lenne ezeket a lerakóhelyeket valamilyen szinten legalizálni! 
 
A Szarvas-hegy esetében (Turista út – 1-es dűlő kereszteződése) a sártenger 
megszüntetése érdekében a lerakóhelyet lebetonozni, a lerakás lehetőségét táblával 
jelezni, sitt lerakását táblával tiltani, a helyszint kamerával megfigyelni, és 7-8 m3-es 
gyűjtőkonténert kihelyezni. A konténer kihelyezésével a rakodás jelentős költségét 
megtakarítanánk. 
Ürge-hegy esetében a lerakóhelyet bekeríteni, a lerakás lehetőségét táblával jelezni, 
sitt lerakását táblával tiltani, a helyszint kamerával megfigyelni, és 7-8 m3-es 
gyűjtőkonténert kihelyezni. A konténer kihelyezésével a rakodás jelentős költségét itt 
is megtakarítanánk. A hely bekerítésével megakadályoznánk, hogy a hulladékot a 
szél a környező zöld területre vigye. 
A bekerített helyen megfontolandó szelektív gyűjtők kihelyezése is. 
A kamera segítségével feltárt sitt lerakásának bírságolási, jogi hátterét, folyamatát 
meg kell vizsgálni. (Rendszám alapján hogyan juthatunk a tulajdonos adataihoz, 
milyen lehetőségek vannak a kiszabott bírság behajtására?) 
 
 
 
 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá a hulladékszállítási 
szerződések alapjául szolgáló adatbázis aktualizálásához, valamint a két illegális 
lerakóhelyen elfogadható körülmények kialakításához és szerződés megkötéséhez 
gyűjtőkonténerek kihelyezésére. 

 
 

Biatorbágy, 2015. március 10. 

 
 

 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 

 

 

Készítette: 

Győri Ferenc - Városgondnokság



Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2015. (III. 26.) határozata 

A külterületi illegális hulladék lerakatok fölszámolásának adminisztratív és 
operatív lehetőségeiről, és a Depónia Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolójáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

1. megtárgyalta a Biatorbágy Város külterületein lévő illegális hulladék lerakatok 
fölszámolásának adminisztratív és operatív lehetőségeiről szóló 
előterjesztést, 

2. felhatalmazza a polgármestert, a hulladékszállítási szerződések alapjául 
szolgáló adatbázis aktualizálására, valamint a két illegális lerakóhelyen 
(Ürge-hegyre vezető út mellett, Szarvas-hegy 1-es dűlő és a Turista út 
kereszteződésénél) elfogadható körülmények kialakítására, és szerződés 
megkötésére gyűjtőkonténerek kihelyezésére, 

3. elfogadja a Depónia Nonprofit Kft. beszámolóját a 2014. évi 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. 

 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2015. május15. 
Végrehajtásért felelős: Városgondnokság 



2015-03-11T07:56:31.5513257+01:00 8,26"x11,72" 300dpi Canon DR-M160 TWAIN (donatkati on DONATKATI-NB)



2015-03-11T07:56:31.9823688+01:00 8,33"x11,77" 300dpi Canon DR-M160 TWAIN (donatkati on DONATKATI-NB)


	eloterjesztes_illegalis_szemetlerako
	Biatorbágy aláírt beszámoló 2014. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

