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Tisztelt Képviselő-testület!
Önkormányzatunk tagja a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulásnak. Jelen előterjesztésben a jogszabályi előírásoknak megfelelően adok tájékoztatást a társulás 2011.
évi, Dombóvárt érintő tevékenységéről, valamint a rekultivációs munkák Dombóvár
jelenét és jövőjét befolyásoló részeiről.
I. Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2011. évi éves beszámolója:
A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV.
törvény 6. §. (4) bekezdése szerint a polgármester legalább évente egyszer beszámol a
képviselő-testületnek a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél
megvalósulásáról.
1. Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás – általános adatok
A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás – teljes nevén Mecsek-Dráva Regionális
Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás – 2004ben alakult azzal a céllal, hogy az Európai Unió támogatásával hosszú távra megoldja
a társult önkormányzatok hulladékkezelési kötelezettségeinek teljesítését.
A Társulás tagjaként az alapító okirat, valamint a társulási megállapodás jóváhagyásával 313 önkormányzat vállalta, hogy együttműködnek a program megvalósításában,
melynek keretében közösen hoznak létre, valamint működtetnek egy szilárdhulladék
kezelő rendszert. Az így megvalósult hulladékgazdálkodási rendszer 30 éves időtartamra oldja meg az önkormányzatok ilyen irányú kötelezettségeit.
A Társulást létrehozó társult önkormányzatok képviselő testülete hatáskörébe tartozik az alapító okirat, a társulási megállapodás, a szervezeti és működési szabályzat
jóváhagyása, továbbá a törvény szerint át nem ruházható hatáskörben hozott döntések.
A Társulás döntéshozó szerve, a 13 fős Társulási Tanács irányításával működik,
melyben a Társulás tagjait választott tagok képviselik. A Társulás a Társulási Tanács
határozatainak előkészítésére és végrehajtására munkaszervezetet hozott létre, melynek vezetője az intézményvezető.
A Társulás működéséhez és feladatvállalásához szükséges fedezetet a társult tagok évi
rendszeres hozzájárulása biztosítja. A hozzájárulás mértékét a Társulási Tanács évente,
az adott évi költségvetés elfogadásával egyidejűleg határozza meg.
2. Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program – általános adatok
A hulladékgazdálkodási program előkészítésére a Társulás 2005-ben 250 millió forint
támogatást nyert, melyhez 83 millió forint önerő biztosítását vállalta a BIOKOM Kft.
Az előkészítési projekt keretében megvalósult közel 100 hulladéklerakó felülvizsgálata, elkészültek a rekultivációs tervek, valamint biztosítottak a környezetvédelmi hatóság engedélyei. A legjelentősebb feladatot a kialakítandó hulladékkezelő rendszer tervezésével kapcsolatos tevékenységek jelentették. Az elkészíttetett rendszertervek és
hatásvizsgálatok eredményeként 3 hulladékkezelő központ, 4 átrakóállomás, 22 hulladékudvar és több mint 800 gyűjtősziget létrehozására, valamint a társult önkormányzatok közigazgatási területén található hulladéklerakók rekultiválására nyújtott be pályázatot a Társulás. Természetesen ezen létesítmények kiszolgálásához szükséges eszközök, járművek beszerzése is része a programnak.

A program költségvetése meghaladja a 24 milliárd forintot, amelyhez a Társulás 18,9
milliárd forint támogatást nyert. A szükséges 5,2 milliárd forint önerőt a rendszer
üzemeltetésével megbízott BIOKOM Kft. biztosítja.
Az eredetileg 2006-ra várt pályázati kiírások az Európai Unió bonyolult működési mechanizmusa miatt ténylegesen csak 2007 októberében és novemberében jelentek meg.
A kiírásnak megfelelően két részre váló program pályázatait 2008 februárjában nyújtotta be a Társulás.
2.1. A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Projekt (KEOP 1.1.1.) – általános
adatok
A projekt célja a hulladékok előírt arányú anyagában való hasznosítása, a vegyesen
gyűjtött hulladékokból előkezelés után az energetikailag hasznosítható frakció
leválasztása, a bomló szerves hulladékok stabilizálása irányított eljárással, a lerakásra
kerülő hulladék minimalizálása, valamint a hulladék-megelőzés elősegítése a házi
komposztálás feltételeinek megteremtésével és a lakossági szemléletformálás
eszközeivel.
2.1.1. Projekt kimenetek – általános adatok
Szerves hulladék lerakótól történő eltérítése: 2 db mechanikai-biológiai kezelő, 1 db
komposztáló
Lerakással történő ártalmatlanítás: 1 db hulladéklerakó, 4 db átrakó állomás
Szelektív gyűjtés: 2 db hulladék válogatómű, 22 db hulladékudvar, 820 db szelektív
gyűjtőpont, szelektív hulladékgyűjtő gépjárművek és edényzetek
Hulladék keletkezésének megelőzése: fokozott környezettudatos PR tevékenység, 10
ezer házi komposztáló beszerzése.
2.1.2. A projekt megvalósításának fontosabb lépései – általános adatok
A projekt hivatalos elfogadása az Irányító Hatóság részéről: 2008. augusztus 7.
Támogatási szerződés aláírása: 2008. október 16.
A pályázat elfogadása az Európai Bizottság által: 2009. június 19.
Szükséges ingatlanok megvásárlása: 2009. szeptember

-

Az átrakó állomások és hulladékgyűjtő szigetek építési tendere folyamatban van, a
Regionális Hulladékkezelő Központ építési tender ajánlati felhívásának
minőségbiztosítása az NFÜ-nél.
2.2. Mecsek-Dráva Rekultivációs Projekt (KEOP 2.3.0) – általános adatok
A projekt keretében a Mecsek-Dráva Társulás 313 társult tag önkormányzatából összesen 89-et érint, mely a településeken bezárásra, illetve rekultiválásra kerülnek a szilárdhulladék-lerakók. A 89 lerakóból 58 db-ot együtemű rekultivációval, 6 db-ot kétütemű rekultivációval és 25 db-ot felszámolással rendeznek.
-

2.2.1. Projekt kimenetek – általános adatok
Az együtemű rekultivációra kerülő 58 lerakó esetében a teljes rekultivációs
rétegrend kialakításra kerül.
A kétütemű rekultivációra kerülő lerakóknál (6 db) a projekt keretében csak az
átmeneti záró réteg lesz kialakítva.

-

A felszámolásra kötelezett 25 lerakónál a felszedett hulladékot szétválogatják.
A kiválasztott fémeket értékesítik, a veszélyes hulladékot megfelelő
ártalmatlanító helyre szállítják, a komposztálódott hulladék és az inert hulladék
a helyszínen marad.

A rekultivációs munkák része a monitoring rendszer kialakítása. Ennek során a talajvíz
figyelésére meglévő figyelő kutakkal együtt 74 db monitoring kutat kell telepíteni és
évente egy alkalommal mintázni. A keletkező depógázok mérésére 30 db gázfigyelő
kutat építenek, amelyet évi két alkalommal kell mintázni, illetve az egyik lerakón 3 db
gázkiszellőztető csövet telepítenek.
-

2.2.2. A projekt megvalósításának fontosabb lépései – általános adatok
A rekultivációs pályázat benyújtása: 2008. február
A támogatási szerződés aláírása: 2009. április 07.
A pályázat elfogadása az Európai Bizottság által: 2010. január 27.
Az építési tender kiírása: 2009.december 31. (2010 áprilisában eredménytelenné nyilvánítva)
2.2.3. A projekt megvalósításának 2011. évi eseményei

A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2011. évben összesen 11 Társulási Tanácsi ülést hívott össze, és egy szakmai fórumot tartott. A szakmai fórumra 2011. július
4-én került sor, melynek keretében a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program
helyzetéről, szakmai koncepciójáról és üzemeltetési kérdéseiről egyeztettek az érintett
felek.
Fontosabb fejlemények a Társulási Tanács üléseiről:
- A február 14-én tartott ülésen a Társulási Tanács intézményvezetői (ügyvezetői) posztra Papp Gábort nevezi ki.
- A március 16-án tartott ülés:
a. „KEOP 2.3.0. rekultivációs építési tender” közbeszerzési eljárást a Tanács érvényesnek és eredményesnek tekinti, és a nyertes pályázó az
SKG-2011 Mecsek-Dráva Rekultivációs Konzorcium (1113 Budapest,
Daróci út 30.)
b. „Hulladéklerakók rekultivációjára a FIDIC piros könyv szerinti ún.
helyben rekultiváció és felszámolásra” vonatkozó közbeszerzési eljárást
a Tanács érvényesnek és eredményesnek tekinti, és a nyertes pályázó az
SKG-2011 Mecsek-Dráva Rekultivációs Konzorcium (1113 Budapest,
Daróci út 30.)
c. „KEOP 2.3.0./2F-2008-003 számú projekttel kapcsolatos Mérnöki
(FIDIC szerinti) és műszaki ellenőri feladatok ellátására” irányuló közbeszerzési eljárást a Tanács érvényesnek és eredményesnek tekinti, és a
nyertes pályázó a FŐBER-METROBER KONZORCIUM (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 14.)
d. „KEOP 2.3.0. Rekultivációs projekthez kapcsolódó kommunikációs feladatokat ellátására” vonatkozó közbeszerzési eljárást a Tanács érvényesnek és eredményesnek tekinti, és a nyertes pályázó a Mecsek-Dráva
Hulladékgazdálkodásért Kommunikációs Konzorcium (7621 Pécs, Mária
u. 8.)

-

-

-

A július 28-án tartott ülés: „A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program
Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése tárgyú projekt
keretében átrakóállomások, hulladékudvarok és szelektív gyűjtőszigetek aljzatának kialakítása két részben FIDIC sárga könyv szerinti Vállalkozási szerződés
keretében” a közbeszerzési eljárást a Tanács érvényesnek és eredményesnek tekinti és a nyertes pályázó a SKG-2011 Mecsek-Dráva Konzorcium (1113 Budapest, Daróci út 30.) A szerződés aláírása 2011. augusztus 1-jén megtörtént.
Az augusztus 22-én tartott ülés: „A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási
Program Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése tárgyú
projekt keretében átrakóállomások, hulladékudvarok és szelektív gyűjtőszigetek
aljzatának kialakítása két részben FIDIC sárga könyv szerinti Vállalkozási
szerződés keretében” a Társulási Tanács szavaz a Szakmai Zsűri összetételéről.
A szeptember 11-én tartott ülés: A Társulási Tanács szavaz a Támogatási és
Mérnöki szerződések módosításáról.
A december 14-én tartott ülés: „KEOP 1.1.1/2F-2008-0002 Mecsek-Dráva
Hulladékgazdálkodási Program - Települési szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek fejlesztése tárgyú projekthez tartozó Regionális Hulladékkezelő
Központok létesítése, valamint a szükséges engedélyes és kiviteli tervek elkészítése FIDIC sárga könyv szerinti Vállalkozási szerződés alapján” a Társulási
Tanács a hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindításáról
dönt.

A fentiek alapján elmondható, hogy a projekt túljutott a korábbi „holtpontján”, és a
projektben a konkrét megvalósítás időszaka következett.
II. Tájékoztatás a hulladékgazdálkodási program rekultivációs folyamatainak
Dombóvárt érintő fejleményeiről:
A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás és a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási
program – melynek Dombóvár Város Önkormányzata is tagja – keretein belül kerülnek megvalósításra a dombóvári szilárdhulladék-lerakó rekultivációs munkálatai,
valamint a Kaposszekcső 564 hrsz.-on megvalósuló átrakóállomás és hulladékudvar
építési munkálatai.
A hivatali Kollégák által kért információkra Csúcs Zoltán, a Pécsi Városfejlesztési
Nonprofit Zrt. műszaki menedzsere adott tájékoztatást, melyben a folyamatban lévő és
a még elvégzésre váró munkálatokat részletezte az alábbiak szerint.
1) Dombóvári szilárdhulladék-lerakó rekultivációs munkálatai:
A munkaterület 2012. április 12-én átadásra került az SKG-2011 Mecsek-Dráva
Rekult Konzorcium részére. A tényleges munkavégzés 2012. július 23-án kezdődtek
meg. Az Erzsébet utcai szilárdhulladék-lerakó – mintegy 5 ha – „A”, „B” és „C” területrészekre került felosztásra. Az elvégzésre került munkálatok során az „A” terület –
mintegy 1,4 ha – rekultivációja a növényesítésen kívül elkészült. A munkálatok során
egy kiegyenlítő réteget követően betonit paplan szigetelőréteg került beépítésre, melyet egy szemcsés anyagú szivárgóréteg, az ezt elválasztó geotextília, majd takaró talaj
és humuszos fedőréteg követ. A depóniagázok felgyülemlésének elkerülése végett

gázkiszellőző rendszer került kialakításra. A keletkező csurgalékvizek mélydrének
beépítésével kerül elvezetésre.
„B” és „C” területen – mintegy 3,6 ha – a kivitelező hulladékáthalmozást, az áthalmozott inert anyag osztályozását, aprítását, deponálását végezte el. A MÁV Zrt. területén
folyó munkák szakfelügyelet és vasúti sebességkorlátozás mellet zajlanak. A vasútvonal mentén a létesítendő vízelvezető árok helyének növényzettől való megtisztítása
megtörtént.
A munkálatok várható befejezése 2012. december 17-e. A befejezésig hátralévő munkafolyamatok során a „B” és „C” területen kialakításra kerül a rendezett depóniatest,
melyet egy agyagos szigetelőréteggel és humuszos fedőréteggel fednek le. Továbbá a
nyíltárkos csapadékvíz elvezető rendszer kerül kialakítása. A rekultivációs munkálatok
befejezéseképpen a teljes terület füvesítésre kerül.
2) A Kaposszekcső 564 hrsz.-on megvalósuló átrakóállomás és hulladékudvar
építési munkálatai:
A kaposszekcsői átrakóállomás és hulladékudvar munkaterülete 2012. szeptember 25én átadásra került a kivitelezőknek. A tényleges munkafolyamatok 2012. október 2-án
megkezdődtek, és a beruházás befejezése 2013. május 31-re várható.
Egyéb információ közlése a műszaki menedzser részéről nem történt.
Azt még majd tisztázni kell, hogy a felhagyott szilárdhulladék-lerakó rekultiválása
után az Önkormányzatnak lesz-e „fenntartási” (mint pályázatból megvalósult beruházás), vagy egyéb más kötelezettsége (pl.: őrzési kötelezettség).
A kaposszekcsői átrakóállomás és hulladékudvar megépülése miatt a dombóvári Önkormányzatnak a dombóvári hulladékudvar további fenntartásáról, üzemeltetéséről
kell majd dönteni (annak mértékéről, minőségéről) figyelembe véve a kialakításra benyújtott pályázat során vállalt kötelezettségeket
A fentiek, valamint a mellékletben szereplő beszámoló alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati Javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2011. évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél
megvalósulásáról szóló beszámolóját elfogadja, valamint a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program rekultivációs folyamatainak Dombóvárt érintő fejleményeiről
szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.

Szabó Loránd
polgármester

