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„Tisztítsuk meg az Országot!”

TISZTÍTSUK MEG AZ ORSZÁGOT!
Bonyhád Város Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztérium az IFKA
Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett „Tisztítsuk meg az Országot” pályázat keretében
13.404.147 Ft elnyert összegből 9.807.539 Ft-ot felhasználva számolta fel a város legnagyobb
jogellenesen elhelyezett hulladéklerakatát, mely a 0297/4 hrsz-ú, ingatlanon volt. A területen
összesen 222 tonna, megközelítőleg 648 m3 szemét halmozódott fel a rendszeres tisztítás
ellenére is.
Az illegálisan elhelyezett hulladék nemcsak a városképet rontja, a környezetet szennyezi de
súlyos közegészségügyi veszélyt is jelenthet, rovarok és rágcsálók elszaporodásához vezethet,
amelyek szerepe az egyes fertőző betegségek terjesztésében jelentős és közismert. A
hulladékokban jelenlévő baktériumok, bomlástermékek a helytelen hulladék elhelyezés esetén
a csapadékvízzel beszivárogva a talajvízbe juthatnak, elszennyezve azt, és veszélyeztetve
egészségünket.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Htv.) 61.§ (1) bekezdése
értelmében a hulladéktól, csak kijelölt vagy arra fenntartott helyen, a környezet veszélyeztetését
kizáró módon lehet megválni. Bonyhád közigazgatási területén erre kijelölt helyek a
hulladékgyűjtő pontok (üveg,műanyag, papír, használt sütőolaj), a lakossági hulladékudvar
(Gyár utca vége), valamint a rendszeres hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevétele
biztosított.
Az ingatlanon más által, az ingatlantulajdonos hozzájárulása nélkül, ellenőrizetlen
körülmények között elhelyezett vagy elhagyott hulladék elszállításának és kezelésének
kötelezettsége – a hulladékgazdálkodási hatóság bírságot, valamint kötelezést megállapító
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közigazgatási hatósági döntést követően– a hulladék tulajdonosát vagy korábbi birtokosát
terheli. Amennyiben a tulajdonos vagy a korábbi birtokos ismeretlen, az elhagyott hulladék
felszámolásának kötelezettsége – ellenkező bizonyításig – azt az ingatlantulajdonost terheli,
akinek az ingatlanán a hulladékot elhelyezték vagy elhagyták. Az ingatlan tulajdonosa mentesül
a felelősség alól, ha megtett minden tőle elvárható intézkedést,
hogy a hulladék elhelyezését vagy elhagyását megakadályozza és
a hulladékgazdálkodási hatóság eljárása során bizonyítja a
hulladék korábbi birtokosának vagy az ingatlan tényleges
használójának személyét.
A környezetvédelmi hatóság a jogellenesen elhelyezett vagy
elhagyott hulladék elszállítására és kezelésére kötelezi azt a
személyt, aki e kötelezettségének önként nem tesz eleget.
Amennyiben illegális hulladék elhelyezést tapasztal azt a
HulladékRadar mobilapplikáción keresztül bejelentheti. A
bejelentés közvetlenül az illetékes hatósághoz érkezik be, így
gyorsabban és hatékonyabban lehet fellépni a környezetkárosítás
ellen.
Tisztelettel kérjük a Lakosságot, hogy ingatlanuk vonatkozásában
hulladékkezelésről, a hulladék elszállíttatásáról gondoskodni szíveskedjen!
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