
Tisztelt Lakosok!

Tokodaltáró Község Önkormányzata sikeresen pályázott az Innovációs és Technológiai
Minisztérium, valamint az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által közösen kiírt „Tisztítsuk meg
az Országot!” Projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteme tárgyú pályázaton.

A Pályázat célja, hogy a Kormány Klíma- és Természetvédelmi Akciótervében foglaltak
alapján sor kerüljön az ország területén elhagyott, vagy jogellenesen elhelyezett hulladék
felszámolására.

Tokodaltáró Község Önkormányzata a meghirdet pályázati lehetőségek közül két célterület
kapcsán pályázott.
Az első célterület esetében a gazdálkodó szervezetek pályázatot nyújthattak be a
köztulajdonban álló, de gazdálkodó szervezet által kezelt1 területek megtisztítására, amelyek
esetében a megtisztításhoz közérdek fűződik (pl. kerékpárutak, egyéb utak). A megvalósítást
követően gondoskodni kell a megtisztított terület megfigyeléséről és meg kell tenni minden
szükséges intézkedést a jogellenes hulladéklerakás megelőzése és hatósági szankcionálásának
elősegítése érdekében.

A másik célterület – fentiek megvalósítása érdekében – az ingatlanvédelmi rendszerek
kialakítására vonatkozott a köztulajdonban álló ingatlanok esetén. Az illegális hulladék
lerakás megelőzésének támogatása érdekében bármely ingatlantulajdonos, köztulajdonban
álló ingatlanok esetében annak vagyonkezelője, kezelője, használója nyújthatott be pályázatot
ingatlanvédelmi rendszerek kialakítása céljából.

Ezen célterület során a Támogató az ingatlanvédelmi rendszerek esetében támogatta nem
elektronikus sorompók kiépítése, beüzemelése az utak, behajtási lehetőségek lezárása
érdekében, valamint a tulajdonos által a terület őrzése érdekében kamera, vagy
kamerarendszer kiépítését, telepítését.
A területre történő bejutást gátoló sorompó kihelyezésére sorompónként legfeljebb bruttó
500.000,- Ft volt igényelhető, amely magában foglalja a sorompó teljes körű beépítését és
beüzemelését is. A sorompók esetében az Önkormányzat 3 db sorompó megvásárlására
nyújtott be pályázatot, azonban a pályázat benyújtáskori árak emelkedésének következtében,
pályázati finanszírozásból csupán két sorompót tudtunk megvásárolni. A harmadik, valamint
a későbbiek során felmerült egy negyedik sorompó felállítása is, az Önkormányzat saját
forrása terhére vásárolta meg. A beüzemelést, telepítést szintén az Önkormányzat munkatársai
végzik a költségek csökkentése érdekében.

A védelmi rendszer megfelelő kialakítása érdekében a jelenlegi kamerarendszerünket három
helyszínen, mindösszesen 6 darab nagyfelbontású (Full HD), 360° látómezővel rendelkező
(opcionális infravető), napelemmel működő kamera kerül kiépítésre.



A projekt megvalósítási szakaszában a hulladékgyűjtési akcióra meghirdetett lakossági
„összefogáson” körülbelül 50 fő vett részt. Melyet ezúton köszönünk!

Ahol a hulladék mennyisége igényelte, vagy más módon nem volt megoldható (súlyból eredő
nehézség) ott gépi erőt is igénybe vettünk, valamint földmunka elvégzésére is szükség volt.

Az akció keretében 11 db önkormányzati tulajdonban álló területen történt meg a hulladék
összeszedése. Ezen területeken visszatérő probléma az illegálisan elhelyezett hulladék.
Reményeink szerint a jelenleg kiépítésre kerülő védelmi rendszer megakadályozza és gátat
szab az illegális hulladék lerakásoknak.
Ezen kívül a polgárőrség, valamint az Önkormányzat munkatársai rendszeresen bejárást
tartanak az érintett területeken.

Fentieken túl fontosnak tartjuk, hogy a bölcsődében, óvodában, iskolában nagy hangsúlyt
kapjon a megfelelő hulladékgyűjtés, elhelyezés, továbbá a szelektív hulladékgyűjtés és a
környezetvédelem. Az otthonról hozott "rossz" mintákat a pedagógusok megpróbálják
átalakítani a gyermekek értékrendszerében. Továbbá Nekünk felnőtteknek is fel kéne
ismernünk, hogy a jelenlegi környezetromboló magatartás következményeként gyermekeink,
unkáink életét tesszük nehezebbé, lehetetlenítjük el.

A környezet védelme közös ügyünk!


