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Tárgy: a hulladéklerakó II. ütemű rekultivációjával kapcsolatos döntés
Tisztelt Képviselő-testület!
A Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Társulás szervezésében és keretében KEOP
pályázati forrásból fog megvalósulni a Nyergesújfalui Kommunális Hulladéklerakó
rekultivációja. A pályázat kétfordulós, az első fordulón sikeresen túljutott a Duna-Vértes Köze
Hulladékgazdálkodási Társulás, a második fordulóra, azaz a konkrét kivitelezésre 2010.
június 14-ig kell a komplett anyagot benyújtania a Társulásnak. A pályázat várhatóan 100 %ban, tehát szükséges önerő nélkül támogatja a rekultivációs kivitelezési munkákat.
A térség összes bezárandó hulladéklerakójára elkészültek a rekultivációs tervek. A
Nyergesújfalui Kommunális Hulladéklerakóra még 2006-ban készült egy rekultivációs terv.
A pályázati program keretében azonban ezt a tervet a jelenleg érvényben lévő jogszabályok
alapján és a pályázati kiírásnak megfelelően aktualizálták és előzetes helyszíni bejárás és
adatgyűjtés után készítették el és adták be engedélyezésre a Környezetvédelmi
Felügyelőséghez, akik a rekultivációs engedélyt kiadták.
Legnagyobb változás az előző tervhez képest, hogy a jelenlegi jogszabályok alapján a
nyergesújfaluihoz hasonló hulladéklerakókat csak két ütemben lehet rekultiválni, mivel 2008.
december 31.-ig működött és a várható földmozgások, tömörödések miatt nem lehet végleges
záróréteggel ellátni, majd csak várhatóan 10-12 év múlva.
A rekultivációs pályázat azonban csak az I. ütemű rekultivációra ad támogatást, a később
megvalósuló II. ütemre nem. Ez azt jelenti, hogy az első ütemű rekultiváció után az
utógondozás részeként évente elvégzendő monitoring vizsgálatok, mérések alapján derül majd
csak ki, hogy mikorra konszolidálódik annyira a lerakó, hogy a második ütemű takarást is
megkaphassa. A tervezők elmondása szerint ennek a II. ütemű, végleges takarásnak a költsége
– a lerakó későbbi mozgása, roskadása, a képzendő rézsű nagyságától függően – 50-250 millió
forintra tehető. Ennek költségvállalásáról a 6 tulajdonos Önkormányzatnak nyilatkozni kell a
rekultivációs pályázat részeként, ellenkező esetben az I. ütemű rekultivációra vonatkozó
pályázati támogatástól is elesünk.
Két egyeztetést is lefolytattunk e tárgyban az elmúlt két hétben a Polgármesteri Hivatalban,
ahol jelen voltak a Környezetvédelmi Felügyelőség engedélyezési és hatósági osztályának
vezetői, az érintett polgármesterek, a Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Társulás
koordinátora, a tervezők és az AVE Tatabánya Zrt. vezérigazgatója.
Az e hét hétfői egyeztetés során a tervezők elmondták, hogy ők a hatályos jogszabályok
alapján és a pályázati felhívásnak megfelelően, költségkímélő módon készítették el a terveket.
A Felügyelőség munkatársai elmondták, hogy ők a benyújtott tervek alapján hozták meg
döntésüket, de megerősítették, hogy a nyergesújfalui lerakó esetében jogszabályilag valóban
csak két ütemű rekultiváció jöhet szóba.
A polgármesterek elmondták, hogy 10-12 évre előre egy polgármester sem vállalhat
nyilatkozatban ekkora anyagi kötelezettséget egy későbbi, más összetételű testület terhére,
amelynek mértéke ráadásul bizonytalan. Ezért a polgármesterek köztes megoldási javaslatot
vártak a Felügyelőségtől és a Hulladékgazdálkodási Társulástól.
A Környezetvédelmi Felügyelőség munkatársai elmondták, hogy a rekultivációs munkálatok
kötelezettjei alapvetően a tulajdonos Önkormányzatok, tehát akár nyilatkoznak a
polgármesterek, akár nem, jogszabály alapján az Önkormányzatoknak kell a hulladéklerakó
rekultivációjáról gondoskodni.

Gíber Erzsébet, a Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Társulás koordinátora ígéretet tett
arra, hogy a pályázat kiírójával leegyeztet egy olyan tartalmú nyilatkozatot, amelyben a II.
ütemű rekultivációjára nem kell önálló nyilatkozatban kötelezettséget vállalni, hanem
elegendő az Önkormányzatoknak az ilyen jellegű, jogszabályból adódó kötelezettségét egy
határozatban rögzíteni és amelyet a pályázat kiírója is elfogad.
A fentiekben leírtak vonatkoznak a hulladéklerakó 20 évig történő utógondozására is, annak
költségei azonban éves szinten sem érik el a 200.000,- Ft-ot és ugyanúgy a tulajdonos
Önkormányzatok jogszabályi kötelezettsége. Ezt szintén tartalmazni fogja a nyilatkozat.
A nyilatkozat tartalmának egyeztetése folyamatban van a pályázat kiírójával, azt a
Képviselő-testületi ülésen fogjuk kiosztani!
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!
Nyergesújfalu, 2010. május 11.
Fekete Márton
településfejlesztési osztályvezető

Határozati javaslat
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
1.) Fogadja el a nyergesújfalui hulladéklerakó II. ütemű
rekultivációjával és utógondozásával kapcsolatos
nyilatkozatot a melléklet szerinti tartalommal.

2.) Utasítsa a polgármestert a szükséges teendők
megtételére.
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Határidő:

Miskolczi József polgármester
folyamatosan

