Előterjesztés
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2008. október 30-i ülésére
Tárgy: az AVE Tatabánya Zrt. kérése
Tisztelt Képviselő-testület!

Közismert, hogy a Nyergesújfalui Kommunális Hulladéklerakó 2009. január 1-től a
Környezetvédelmi Felügyelőség határozata alapján jelenlegi műszaki állapotában nem
működhet tovább és bezárásra kerül. A város Képviselő-testülete is több alkalommal
kinyilvánította azt a szándékát, hogy a lerakón minden további hulladékkezelési
tevékenységet megszüntet. Ezt a döntést a hulladéklerakó társtulajdonos önkormányzatai is
elfogadták és tiszteletben tartják.
A bezárást követően kezdődhet meg a hulladéklerakó rekultivációja, amelynek tervei még
2006-ban készültek el. A rekultivációs munkálatokra a Duna-Vértes Köze
Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében pályázunk. Az információk szerint a benyújtott
pályázat sikeres volt és így lehetővé válik lerakó 100 %-os támogatással történő
rekultivációja. Ennek megvalósítási ideje azonban minimum 2 év, tehát 2011 előtt nem
várható a lerakó tájba illesztése.
Az előbb említett Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Rendszer megvalósítására is be
lett nyújtva a pályázat, azonban egy ekkora megaprojekt megvalósítása még nyertes pályázat
esetén is több év. Tehát a projekt szerinti, működő regionális hulladékgazdálkodási rendszer,
annak minden korszerű fejlesztésével együtt 2012 előtt nem várható.
Az AVE Tatabánya Zrt. a hulladéklerakó bezárásával kapcsolatos teendők ügyében levelet írt
Önkormányzatunknak, amelyben több kérést fogalmazott meg. Mielőtt még a 2009. évi
lakossági díjtételekre vonatkozó díjkalkulációval kapcsolatos döntést az Önkormányzatok
meghoznák, a Nyergesújfalui Képviselő-testületnek egy fontos, csak a Nyergesújfalui
Önkormányzatot érintő kérdésben kell döntenie.
Az AVE Tatabánya Zrt. azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testülethez, hogy a
hulladéklerakó bezárását és a hulladékszállítás megszűnését követően is telephelyet
tarthasson fent a nyergesújfalui lerakón. A mellékelt levélből is kitűnik (1. számú melléklet),
hogy fő indoka a hulladékszállítás jelenlegi színvonalának megőrzése. Ha a gépjárművek
továbbra is a jelenlegi telephelyen parkolnának, úgy teljes mértékben biztosítható a már
megszokott időben történő hulladékürítés. Továbbra is működtetné az ügyfélszolgálatot a cég
a jelenlegi helyén, így a lakók helyben intézhetnék ügyeiket. Fenntartaná a 24 órás örző-védő
szolgálatot, ami visszatartó erő lenne az illegális beszállításokkal szemben. A nyergesújfalui
hulladéklerakó telepen dolgozó mintegy 15 fő nagy része nyergesújfalui és környékbeli lakos,
akiknek a telephely megszüntetésével megszűnne a munkahelye. Fontos kérdés a lakossági
ingyenes hulladékbeszállítások jövőbeni sorsa, mivel várhatóan az éves ingyenesem
beszállítható mennyiség 200 kg-ra redukálódik a jelenlegi 2 tonnával szemben. A cég
elképzelése szerint a telephelyen egy nagy térfogatú konténer kerülne elhelyezésre és
időszakonként elszállítanák Tatabányára. A telephelyen megmaradna a hídmérleg, hiszen
ezeket a hulladékokat mérni kell majd. Összességében a telephely forgalma nagy mértékben
csökkenne, hiszen a lakossági beszállításokon kívül csak munkakezdéskor és a munka
végeztével lenne tehergépjármű forgalom, hiszen csak a gépjárművek tárolása történne a
telephelyen.

A hulladéklerakó a fentiekben bemutatott telephelyként való működtetése természetesen csak
abban az átmeneti időben szükséges, amíg a Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer meg
nem kezdi működését. Ez a korábban vázoltak alapján mintegy 3-4 év.
A telephely további működtetésével kapcsolatos döntés a Nyergesújfalui Önkormányzat
kezében van, mivel a telephely működéséhez szükséges 0130/4 helyrajzi számú terület a
Nyergesújfalui Önkormányzat tulajdona.
A hulladékkezelési közszolgáltatás csorbát nem szenved akkor sem, ha a hulladéklerakó
fentiekben bemutatott telephelyként való további működtetéséhez a Képviselő-testület nem
járul hozzá. Abban az esetben viszont gondoskodni kell a lakosságnál keletkező és
ingyenesen elhelyezhető hulladék szervezett gyűjtéséről, elszállításáról, számolni kell a
jelentkező szociális problémákkal (megszűnő munkahelyek), gondoskodni kell a lerakó
őrzéséről stb.
A döntést követően a tulajdonos Önkormányzatok a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan
közösen fogják megtárgyalni a 2009. évi díjkalkulációs javaslatot.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni
szíveskedjenek!

Nyergesújfalu, 2008. október 22.
Fekete Márton
településfejlesztési osztályvezető
Határozati javaslat
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
1.

a.) járuljon hozzá, hogy a Nyergesújfalui Kommunális
Hulladéklerakó a 2009. január 1.-i bezárását követően az
az AVE Tatabánya Zrt. telephelyet és ügyfélszolgálatot
működtethessen a Önkormányzat tulajdonában lévő
0130/4 hrsz-ú ingatlanon, a Duna-Vértes Köze
Hulladékgazdálkodási Rendszer működésének kezdetéig.
b.) ne járuljon hozzá a Nyergesújfalui Hulladéklerakó
telepen
az
AVE
Zrt.
telephelyének
és
ügyfélszolgálatának
2009.
január
1.
utáni
működtetéséhez a 0130/4 hrsz-ú önkormányzati
tulajdonú ingatlanon.

2.

Utasítsa a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
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