A KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM
„ ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÓK FELSZÁMOLÁSA„ CÍMŐ
PÁLYÁZATÁNAK 4,8 MILLIÓ FORINTOS TÁMOGATÁSÁVAL,

HÁROM TERÜLET MEGTISZTÍTÁSA TÖRTÉNT
PILISSZENTKERESZTEN ÉS DOBOGÓKİN, PILISSZENTKERESZT
KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK VEZETÉSÉVEL 2008-BAN.
Megtörtént a temetı melletti önkormányzati terület megtisztítása, ahol az elmúlt
évtizedekben sok-sok köbméter építési hulladék, aszfalt és betontörmelék
halmozódott fel az illegális lerakások révén. Elszállításra került 12 m3 aszfalt
törmelék, 24 m3 betontörmelék, 216 m3 építési törmelék. A több mint 1500 m2
nagyságú megtisztított területen kialakításra került egy 733 m2-es többrétegő
kıágyazatú murvás parkoló. A lejtıs felszínő parkolót vízelvezetı árok védi az
ugyancsak megtisztított területekrıl lefolyó vizektıl. Kibıvítésre és felújításra került
a terület bejárati áteresze és vízelvezetı rendszere egészen a buszfordulóig. Terveink
szerint 2009-ben, a megtisztított területen, a terület alsó végén található gázbefogadó
mellett, zárt területet alakítunk ki. Itt kerülne elhelyezésre egy zárható konténer
(Saubermacher-Bicske), a lakosoknál keletkezı kis mennyiségő sitt önkormányzat
általi átvételére.
Így nézett ki a terület még 2008 tavaszán.

És ilyen lett 2008 végére.


Megtisztításra került a Dera-patak jobb partja több száz méteren a Pataksor utcától
a Klastromig. Eltőntek a sitthalmok, kitermelésre és elszállításra került 180 m3
vegyes építési törmelék errıl a szakaszról.

A Somvirág Egyesület közremőködésével összegyőjtésre került 8 m3 lomhulladék is
errıl a területrıl, valamint a patak feljebb lévı szakaszának mélyebb medrébıl.

Az önkormányzat dolgozóinak munkája révén az adott szakasz ligetes kialakítása is
megtörtént.


Dobogókın a Napsugár utca elején lévı önkormányzati terület valamikor még a kék
túra útvonalába tartozott. Az elmúlt évtizedekben azonban sokan ide hordták
kerítéseik és házaik elbontott alapját és falát, a fürdıszoba felújításakor lebontott
csempét és még sok egyéb hulladékot.

Így nem csoda, hogy errıl a területrıl is összegyőjtésre és elszállításra került 4 m3
lomhulladék és 72 m3 vegyes építési törmelék. Összegyőjtésre került ezen kívül a
területen több m3 száraz gally és ág, amivel az egyéb szemetet takarták le. A
lomhulladék és a gallyak összegyőjtésében jelentıs szerepet vállalt a Dobogókı
Egyesület tagsága.

A megbolygatott terület takarófölddel, rézső kialakítással rendezve lett.

2009-ben egy védıárok kialakítása szükséges még a terület bejáratánál a további
hulladéklerakások megelızésére. Folytatódik a lejtı alatti területen pihenıhelyek és
park kialakítása.

Összességében a projekt során három frekventált, turista utak melletti terület került
megtisztításra, a fıleg építési törmelékbıl álló hulladéktól. Elszállításra és
hulladéklerakókban történı elhelyezésre került összesen 516 m3 hulladék, melybıl
468 m3 vegyes építési törmelék, 12 m3 aszfalt törmelék, 24 m3 betontörmelék valamint
12 m3 lomhulladék volt. A megtisztított területeken Pilisszentkereszten kialakításra
került egy 733 m2–es murvás parkoló, 200 m-es patakpart vált ligetes területté és egy
új közpark kialakítása kezdıdött el Dobogókın.
A megtisztított területekre táblák kerültek kihelyezésre, melyek a projekt
támogatóját megnevezı, a sittlerakás tilalmára figyelmeztetı, valamint a sitt
elszállítás lehetıségeit tartalmazó feliratot tartalmaznak.

HULLADÉK LERAKÁSA SZIGORÚAN TILOS!
ÉPÍTÉSI TÖRMELÉK ÉS EGYÉB HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSÁHOZ, KONTÉNER
RENDELÉSÉHEZ
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ÓVJUK KÖZÖSEN KÖRNYEZETÜNKET!
Önök és mi. Hogy ne kelljen mindig elölrıl kezdeni! Hogy a természet olyan
maradjon, amilyennek a Jóisten megteremtette! Tisztának és szépnek.

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA - 2008.

