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Tisztelt Szerkesztő Úr! 

 

2018. június 6-án, Tokodaltáró és Esztergom településeket összekötő földút kritikus 

állapotával, a hulladék engedély nélküli elhelyezésével kapcsolatos elektronikus levelére a 

következő tájékoztatást nyújtom. 

Tokodaltáró Község polgármestereként, tokodaltáróiként sajnos nap mint nap tapasztaljuk, 

hogy a két települést összekötő földút mellett egyre több az illegálisan elhelyezett hulladék. 

Tokodaltáró Község Önkormányzata saját közigazgatási területén több alkalommal – legutóbb 

2016. évben - szállította el a felhalmozott hulladékot. A mezőgazdasági területek bérlőivel, az 

Önkormányzat munkatársaival fizika akadályok létesítésével (árok mélyítése, betontorlaszok 

elhelyezése) próbáltuk az érintett területre történő eljutást megakadályozni, de sajnos ezek a 

próbálkozásaink nem hozták meg a várt eredményt. Az árkokat éjjel betemetik, a 

betontorlaszokat elvontatják. A földút használatának megszűntetése megoldás lehetne a 

problémára, de a Magyar Államvasutak szakemberei, a mezőgazdasággal foglalkozó 

vállalkozások, illetve magánemberek is rendszeresen használják az érintett útszakaszt, ezért 

közösen, az illetékes hatóságokkal, a közszolgáltatóval más megoldást kell találnunk. 

Tudomásunk van a vonatkozó jogszabályban rögzített önkormányzati kötelezettségünkről, de a 

település költségvetési tartaléka a településen jelentkező nem tervezett feladatok kezelésére 

sem elegendő, minden évben nem tudunk több százezer forintot fordítani az illegálisan 

elhelyezett hulladék elszállítására. Ennek ellenére az Önkormányzat munkatársaival, az 

önkormányzati gépjárművel több alkalommal szedtük össze és szállítottuk el a hulladékot. Úgy 

gondolom, hogy az illegális hulladéklerakó felszámolására, a rend fenntartására, a 

jogszabálysértők szankcionálására az akarat megvolt és megvan mindenki részéről. Az ehhez 

szükséges anyagi fedezetet kell előteremteni, illetve az emberi erőforrásokat erre a feladatra 

átcsoportosítani. E rövid tájékoztatás után a konkrét kérdésekre válaszolok: 
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1. Van-e a két város között kommunikáció a hulladéktelep felszámolásának megoldása 

érdekében? 

Esztergom és Tokodaltáró között jelenleg nincs folyamatban egyeztetés a hulladéktelep 

felszámolásával kapcsolatban. Tokodaltáró a közigazgatási területén, saját erőből, saját 

költségvetési forrásból próbálta kezelni a problémát, de sajnos ez csak ideig-óráig vezetett 

eredményre. A hulladékszállítást végző közszolgáltatóval már keressük a lehetséges megoldást 

a helyzet rendezésére. Az esztergomi városvezetéssel is felvesszük a kapcsolatot és 

szorgalmazom egy közös helyszíni szemle megtartását és intézkedési terv kidolgozását. 

2. Egyes források szerint a terület egy része, vagy egésze magántulajdon, ez igaz? 

Amennyiben igen, fel lett szólítva a tulajdonos a terület rendbetételére, illetve a 

rendbetétel hiánya miatt kapott bírságot? 

Tokodaltáró közigazgatási területén kizárólag Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon 

helyezik el a hulladékot, magántulajdont Tokodaltáró esetében nem érint. 

3. A rendőrségen az Önkormányzatok, vagy a lakosság által, történt feljelentés a 

rendszeres illegális szemétlerakás végett ezen a helyszínen? 

 A rendőrségen nem történt feljelentés Tokodaltáró Község Önkormányzata részéről, tekintettel 

arra, hogy az ügyben eljáró hatóság a jegyző. A lakosság részéről a rendőrség és az 

önkormányzat felé is érkeznek bejelentések. Sajnos a bejelentések többségében nincs érdemi 

információ a szabálysértő személyét illetően vagy a szabálysértéshez használt gépjárműre 

vonatkozóan. A rendőrséghez érkező feljelentéseket a Rendőrkapitányság átteszi a település 

jegyzőjéhez, mint illetékes és hatáskörrel rendelkező hatósághoz, de ezek az eljárások kevés 

alkalommal vezetnek eredményre. Az elkövető ismeretlen, a hulladék elhelyezésére használt 

gépjármű beazonosíthatatlan.  

Két példát szeretnék említeni, ami nehezíti a hatósági eljárás sikerességét, a szabálysértők 

felelősségre vonását. 

- Az utolsó hatósági eljárásban egy cég tulajdonában lévő gépjárművel követték el a 

szabálysértést. A cégnyilvántartás szerint létező gazdasági társaság Pest megyei 

székhelyére küldött végzés „a cím ismeretlen” jelzéssel, az ügyvezető beltagnak a 

lakcímnyilvántartás szerinti lakcímére megküldött levél pedig „elköltözött” 

jelzéssel érkezett vissza a hivatalhoz. A jegyző a Törvényszéken bejelentéssel élt, 

hogy vizsgálat induljon a valótlan címadatok miatt, de itt az eljárás felfüggesztésre 

került és várhatóan megint az Önkormányzat intézkedhet a hulladék elszállításáról. 

 

- Korábban hatósági eljárás indult azokkal a személyekkel és gazdasági társaságokkal 

szemben, akiknek címét a hulladék között megtaláltuk. Sok esetben találunk 

csekkeket, borítékokat, leveleket, melyek az elkövető személyére utalhatnak. A 

bírósági gyakorlat alapján ezek a dokumentumok nem szolgálnak bizonyítékként, 

mert nem bizonyítja egyértelműen, hogy az iratokon szereplő személyek helyezték 

el illegálisan a hulladékot.  

 

A hatósági eljárásokat természetesen folytatni kell, de a terület hulladékmentesítésére és a 

tisztaság fenntartására térfigyelő kamerák elhelyezése, hatósági ügyintézők, rendőrjárőrök 



kivezénylése, polgárőri szolgálat adhat megoldást, illetve addig is az önkormányzatok – 

pénzügyi forrás esetén - saját költségvetésükből biztosíthatják a hulladékhalmok elszállítását. 

4. Esztergomban rendőrség és polgárőrség, Tokodaltárón pedig polgárőrség működik. 

Tudnak olyan esetről, amikor a rendőrség vagy a polgárőrség elkapott egy szemetelőt 

ezen a területen? 

 Tokodaltárón sajnos a tavalyi évben megszűnt a Polgárőr Egyesület, de tudomásom szerint az 

érintett területen polgárőrök nem intézkedtek hulladék illegális elhelyezése miatt. Az elmúlt 

években polgárőreink saját szabadidejüket feláldozva teljesítettek szolgálatot, és jellemzően a 

település belterületén teljesítettek szolgálatot. Viszont elképzelhetőnek tartom, hogy a 

polgárőrök a rendőrség felé éltek bejelentéssel, ha gyanús gépjárműmozgást tapasztaltak, csak 

erről nincs tudomásom. Az ügy szempontjából viszont sajnálatos, hogy a Tokodaltárói Polgárőr 

Egyesület a tavalyi évben megszűnt. 

5. Tokodaltáró, vagy Esztergom Önkormányzata tett valamit az említett területen a 

szemetelők megakadályozása érdekében az elmúlt évek során az említett helyen? 

Tokodaltáró Község Önkormányzata saját közigazgatási területén több alkalommal – legutóbb 

2016. évben - szállította el a felhalmozott hulladékot. A mezőgazdasági területek bérlőivel, az 

Önkormányzat munkatársaival fizika akadályok létesítésével (árok mélyítése, betontorlaszok 

elhelyezése) próbáltuk az érintett területre történő eljutást megakadályozni, de sajnos ezek a 

próbálkozásaink nem hozták meg a várt eredményt. Az árkokat éjjel betemetik, a 

betontorlaszokat elvontatják. A falugondnok éjjel és hajnalban is „járőrözött” a településen 

kábelégetés, hulladékelhelyezés miatt. A kábelégetés esetében több alkalommal is sikerrel járt, 

de a hulladék illegális lerakása miatt senkit nem sikerült tetten érni. 

6. Nem utolsó sorban, mikorra várható az említett terület megtisztítása az építési 

törmelékektől, valamint a kommunális és veszélyes hulladékoktól? 

Az Ön megkeresése előtt már egyeztettünk hulladékszállítást végző közszolgáltató 

alvállalkozójával, és keressük a megoldást a helyzet rendezésére. Nehezíti a helyzetet, hogy a 

hulladékot már nem lehet külön kommunális és külön veszélyes hulladékként kezelni, mert 

vegyesen, összekeverve találhatók meg a területen. Az elhelyezett hulladék egészét veszélyes 

hulladékként kell kezelnünk. A terület megtisztítására időpontot nem tudok mondani, de 

mindent elkövetünk, hogy a hulladékot elszállítsuk és a rendet fenntartsuk. Ehhez közös 

egyeztetés szükséges az önkormányzatok között, az illetékes hatóságokkal, a rendőrséggel, a 

polgárőrséggel, szolgáltatókkal, ingatlantulajdonosokkal, illetve elő kell teremteni ennek 

pénzügyi fedezetét.   

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását, illetve ha kérdése, észrevétele van a leírtakkal 

kapcsolatban, akkor készséggel állunk rendelkezésére. 

Tokodaltáró, 2018. június 7. 

      Tisztelettel: 

                 Petrik József s.k. 

         polgármester 

 


