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A tényleges munkálatok 2021.04.21.-én kezdődtek Türjén a Műfüves pálya környékén és az Ady utcában. A területek 

megtisztítása 5 napot vett igénybe.  A második szektor megtisztítása a külterületen a vasút melletti út és az anyaggödör 

megtisztítása 2021.05.01.-jén kezdődött. A 3. és egyben utolsó szektor megtisztítása ami a Répkereszt környékének 

rendbetételét és az anyagbánya tisztítását tartalmazza 2021. 05.08.-ával indult. A területek rendbetétele 2021.05.17.-

én fejeződött be. A programban összesen 58 900 kg illegálisan lerakott hulladék összegyűjtése történt meg. A 

hulladékok között építési, vegyes, veszélyes és elektromos hulladék is előfordult. A projektbe 21 fő közfoglalkoztatott 

került bevonásra, valamint 15 fő önkéntes vett részt a területek megtisztításában.  

Három helyszínen nagyfelbontású 360 fokos látómezővel rendelkező kamera került felszerelésre, az illegális 

hulladéklerakás megelőzése érdekében. 

A kiinduló állapotról, a gyűjtésről és az eredményről részletes fotódokumentáció a honlapon megtalálható. 

 
A teljes projekt befejezésének időpontja: 2021.05.31. 
 
 
A fejlesztés eredményeként hosszú távon egy tiszta és élhető környezetet tudunk biztosítani. Az emberek 
hangulatát javítja, ha egy tiszta, szép környezet veszi őket körül. 
 
 
A pályázat forrása a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről szóló 1598/2020. 
(IX.21.) Korm. határozat (továbbiakban: Korm. határozat) céljainak megvalósítása érdekében, Magyarország 2020. évi 
központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium 
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 38. Egyéb feladatok alcímnek a 36. Illegális hulladéklerakás 
felszámolásának támogatása jogcímcsoport. 
Támogató: IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
 
 
A projektről bővebb információt a www.turje.hu oldalon olvashatnak. 
 
Türje Község Önkormányzata 
8796 Türje Szabadság tér 9. 
Email: turje@turje.hu  

Türje Község Önkormányzata a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt I. ütemének keretében a támogató  döntése 

alapján 5 506 650 Ft, 100 %-os intenzitású vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt eredményeként 

a település bel és külterületén 3 ütemben több helyszínen összesen 48 392 nm területről 170 m3 illegális hulladék  

összegyűjtése és elszállítása valósult meg.  

Az illegális hulladéklerakás megelőzése érdekében 3 helyszínen ingatlanvédelmi rendszerek felszerelése 

megtörtént.  

http://www.turje.hu/
mailto:turje@turje.hu

