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A Katalin-hegyen  és az Ürge-hegyen hulladékátadó pont létesítéséről 

 
Biatorbágy, Turista út és az 1-es dűlő sarkán éveken keresztül működött illegális 
hulladéklerakó. A hulladékot nem csak a környéken lakók helyezték el, hanem a 
település más részeiről is idehordták akár teherautóval is. Elsődlegesen a környéken 
lakók kommunális hulladék elszállításának megoldására – mivel a Szarvas-hegy és a 
Kutya-hegy útjain a „szemetes autó” nem tud közlekedni - készítettünk zárt, fém 
szerkezetű átadó pontot, beléptető rendszerrel, folyamatos kamerás megfigyeléssel. 
Azok a lakók, akik kötöttek szerződést a Depónia Kft.-vel a háztartásukban keletkező 
kommunális hulladék elszállítására, kapnak jogosultságot a hulladékátadó pont 
használatára. 
A Depónia Kft. 2014. januárjától látja el Biatorbágy hulladék elszállítását. A lakosság 
szemetes edényben, vagy a szolgáltató által biztosított, megvásárolható zsákokban 
rakhatja ki minden csütörtök reggelre az elszállítandó szemetet. 
A hulladékátadó pont működtetésével és a kamerás megfigyelésnek köszönhetően 
ezen a helyen az illegális hulladék lerakása megszűnt ! 
Az Ürge-hegyen két évvel ezelőtt szereltettünk fel kamerát az akkori – Szüretelők 
útja elején lévő – illegális hulladék lerakó megszüntetése érdekében. Ezen  
intézkedés, valamint a Depónia Kft.-vel történt összefogás – mely alapján a 
Szolgáltató megkereste az Ürge-hegyi lakosságot, ingatlan tulajdonosokat és 
szerződést kötöttek a hulladék elszállítására – is meghozta gyümölcsét, a lerakó 
ezen a helyen is megszűnt. 
A Depónia Kft. - mint a hulladék elszállítója, kezelője – tevékenységének kezdetén 
problémák merültek fel a külterületi utak járhatóságával kapcsolatban. Az útburkolat 
helyenkénti javításával, a közúti űrszelvény biztosításával igyekeztünk a helyzeten 
javítani. A Szolgáltatóval történt helyszíni bejárás alakalmával megállapításra került, 
hogy az Ürge-hegyen és a Katalin-hegyen is az utak járhatóak ! A Szolgáltató a 
lakossági hulladékot maradéktalanul - az ingatlanok elől - el tudja szállítani ! 
A Katalin-hegyen is egyre több lakó, ingatlan tulajdonos köt szerződést a 
kommunális hulladék rendszeres elszállítására. A lakossággal kötött 
hulladékelszállítási szerződés évente egy alkalommal 3 m3 lom elszállítását is 
tartalmazza ! 
 
 



A Városgondnokság a hulladékátadó pontok kialakítása helyett a lakossági 
hulladékelszállításra vonatkozó szerződések Közszolgáltatóval történő megkötését, 
megköttetését szorgalmazza ! 
 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet döntsön a Katalin-hegyen illetve az Ürge-hegyen 
hulladékátadó pont létesítéséről. 
 
 

 
Biatorbágy, 2019. május 15. 

 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 
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Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Katalin-hegyen 
és az Ürge-hegyen hulladékátadó létesítéséről szóló előterjesztést, és nem 
támogatja a hulladékátadók kialakítását. 
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