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Tisztelt Képviselő-testület!
Önkormányzatunk tagja a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulásnak. Jelen előterjesztésben a jogszabályi előírásoknak megfelelően adok tájékoztatást a társulás 2012.
évi, Dombóvárt érintő tevékenységéről, valamint a rekultivációs munkák Dombóvár
jelenét és jövőjét befolyásoló részeiről.
I. Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2012. évi éves beszámolója:
1. Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
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
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.)
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
Szerves hulladéklerakótól 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
Az átrakó állomások és hulladékgyűjtő szigetek építési tendere folyamatban van. A
hulladékgyűjtő szigetekre kihelyezhető edények beszerzése még zajlik, melyre az
ajánlattételi határidő 2013. szeptember 10-e volt.
2.2. Mecsek-Dráva Rekultivációs Projekt (KEOP 2.3.0)
A projekt keretében 100%-os Európai Uniós támogatás mellett a Mecsek-Dráva
Társulás 313 tag-önkormányzatából összesen 88 településen került sor korábban
felhagyott települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációjára.
2.2.1. A projekt célja
• Vízbázisok védelme: a rekultiválandó lerakók felszín alatti víz szempontjából érzékenyen, vagy fokozottan érzékeny területen fekszenek; a rekultivációval elkerülhető ezen vízbázisok szennyeződése.
• Ingatlanok értéknövekedése: a rekultivált lerakók ugyan forgalomképtelen területek, de a környezet állapotát, a tájképet jelentősen javítja; így az érintett településeken az ingatlanok értékének növekedését eredményezheti.
• Idegenforgalom fejlődési lehetősége javul.
• Emberi egészség-kockázat csökkenése.
• Védett élőlények állományának növekedése.
• Biodiverzitás növekedése.
2.2.2. Projekt kimenetek

A 88 lerakó a helyi adottságok miatt 3 féle kivitelezéssel volt rekultiválható:
• Többségében az együtemű rekultiváció (58 db lerakó) valósítható meg, vagyis a
régen bezárt, véglegesen „beállt” lerakók esetében a teljes – hatósági engedélyben
rögzített – rekultivációs rétegrend kialakításra kerül.
• A kétütemű rekultivációra kerülő lerakók (5 db) egyedi felmentvény alapján
2008. december 31-ig működhettek, így a lerakóra került hulladék a tömörítés
ellenére is még több évig roskadni fog. Ezért a projekt keretében jelenleg csak az
átmeneti záró réteg alakítható ki, s a végleges állapot beállta után az
önkormányzatok fejezik be a rekultiváció 2. fázisát (termőréteg+növényesítés).
• Felszámolásra az a 25 db hulladéklerakó kötelezett, ahol a hulladék jelenléte
vízbázist veszélyeztet (talajvízben áll, ártéren fekszik, stb.). Ez esetben 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. Az elszállítandó „maradék” hulladékot az
EU előírásoknak megfelelő, szigetelt lerakóba kell beszállítani, elhelyezni. A
rekultivációs munkák része volt a monitoring rendszer kialakítása, amely a
rekultiváció befejezése után 30 évig követi a környezet állapotát.
Ennek során a talajvíz figyelésére az a rekultivációs engedélyben foglaltak szerint
figyelő kutakat kellett telepíteni és évente egy alkalommal mintázni. A meglévő
figyelő kutakkal együtt összesen 74 db monitoring-kút működik.
A keletkező depógázok mérésére az előírt helyeken összesen 30 db gázfigyelő kutat
építettek, amelyet évi két alkalommal kell mintázni. Emellett a szükséges helyeken
egy-egy lerakón 3 db gázkiszellőztető csövet telepítettek.
Mindkettő rekultivációs (LOT1, LOT2) munka kivitelezője SKG- 2011 Mecsek-Dráva
rekult Konzorcium (Strabag- MML Kft, KÖZGÉP Zrt., Geohidroterv Kft.) volt. A
Vállalkozási szerződés mindkettő rész esetében 2011. június 28-án lépett hatályba. A
Kivitelező az eredeti ütemtervéhez képest behozta az induláskor - a szerződéskötés
körüli adminisztrációs ellenmondások miatt - keletkezett késedelmet. Kivitelező mind
a helyben rekultiváció, mind a felszámolás tekintetében 2012. július 13. napján készre
jelentette a munkát.
A 2012. évben kivitelezés mind a Helyben rekultiváció, mind a Felszámolás tekintetében elérte a 100%-os készültséget.
A Kivitelező szerződés 2. rész: Felszámolás tekintetében is történt
szerződésmódosítás, tekintettel arra, hogy marcali lerakó kikerült a szerződésből, így a
korábbi 89 db lerakó helyett 88 db lerakó rekultivációja valósult meg. Marcali
esetében a rekultivációs engedélyhez képest jelentős többlet hulladék volt található a
rekultivált területen, így Vállalkozó az engedélyes tervekben szereplő műszaki
tartalmat nem tudta megvalósítani. A Társulás Tanács a 23/2012 (V.11.) TT
határozatában kezdeményezte Marcali hulladéklerakó rekultivációjának törlését a
projektből, egyúttal a Vállalkozási szerződés ennek megfelelő módosítását.
Fenti szerződésekkel összefüggésben a menedzsment szervezet mind a KSZ, mind az
NFÜ Közbeszerzési Főosztálya részéről történt ellenőrzést, valamint a
szerződésmódosítások aláíratását eredményesen lebonyolította. A Támogatási
Szerződés 5. sz. módosítása keretében megtörténtek a szükséges változtatások

szerződésbe foglalása, úgy, mint a Marcali lerakó kivétele, valamint a többlet, a
projekt keretében már fel nem használható források elvonása.
2.2.3. A projekt megvalósításának fontosabb lépései
-

A mérnök által kiadott átadás-átvételi igazolás (kivétel Dombóvár): 2012. július 14.
Az Európai Uniós Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság részéről történő ellenőrzés: 2013. július 15-19.
2.3. A projektek megvalósításának 2012. évi eseményei

A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2012. évben összesen 9 Társulási Tanácsi
ülést hívott össze, és egy szakmai fórumot tartott. A szakmai fórumra 2012. december
12-én került sor, melynek helyszíne Dombóvár volt. A fórumon a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program helyzetéről, a rekultivációról és a fejlesztési projekttel öszszefüggésben hangzottak el szakmai tájékoztatások.
Fontosabb fejlemények a Társulási Tanács üléseiről:
- A február 24-én tartott ülésen
a) Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2012. évi költségvetésének elfogadása
történt meg
b) Beszámoló a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program Projektjeinek Projekt Megvalósítási Egységeiben (PIU) történt átalakításról
c) Beszámoló a KEOP 1.1.1/2F-2008-0002 „Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási
Program – Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése projekt előrehaladásáról, az RHK közbeszerzési eljárásának aktuális helyzetéről
d) Beszámoló a KEOP 2.3.0/2F-2008-0003 „Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási
Program – Rekultiváció” Projekt előrehaladásáról
- A március 12-én tartott ülésen
a) Eredményhirdetés a „Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program – Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztéstárgyú projekt keretében
Regionális Hulladékkezelő Központok létesítése, valamint a szükséges engedélyes és kiviteli tervek elkészítése a FIDIC sárga könyv szerinti vállalkozási
szerződés alapján” tárgyú hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos
közbeszerzési eljárásban
- A március 30-án tartott ülésen
a) Döntés a Mecsek-Dráva fejlesztési projekt önerejének biztosításához szükséges
közbeszerzési eljárás megindításáról
- Az április 20-án tartott ülésen
a) A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2011. évi költségvetési beszámolójának elfogadása
b) A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2012. évi költségvetésének elfogadása, a Tagönkormányzatok 2012. évi működési célú hozzájárulásának elfogadása
- A május 11-én tartott ülésen
a) Megállapodás megkötése a Biokom Kft.-vel a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program átmeneti finanszírozásáról
- A május 30-án tartott ülésen

-

-

-

-

a) Döntés a Támogatási Szerződés 6. sz. módosításáról: KEOP-1.1.1/”F-20080002 „Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program – Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek fejlesztése” projektben
b) Döntés a Támogatási Szerződés 4. sz. módosításáról: KEOP-2.3.0/”F-20080003 „Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program – Rekultiváció” projektben
A június 28-án tartott ülésen
a) Döntés a KEOP-1.1.1/2F-2008-0003 „Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási
Program – Rekultiváció” projekthez tartozó Felszámolás tárgyan kötött Vállalkozási szerződés szerződéses véghatáridejének 84 (43+41) nappal történő meghosszabbításáról – a KSZ-szel folytatott, a teljesítés határidejére vonatkozó „értelmezési” kérdés lezárása miatt indokolt.
b) Döntés a KEOP-1.1.1/2F-2008-0003 „Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási
Program – Rekultiváció” projekthez tartozó üzemeltetési szerződés (rekultivált
lerakók utógondozása) kiegészítéséről
A július 27-én tartott ülésen
a) Regionális Hulladékkezelő Központok létesítésével kapcsolatos településrendezési tervek elkészítésével összefüggő Szerződések megkötése, valamint az
ezekkel összefüggő döntések meghozatala
A szeptember 25-én tartott ülésen
a) Döntés a Mecsek-Dráva fejlesztési projekt Fidic mérnök szerződés módosításáról
b) Döntés a Pécs MJV Önkormányzata és a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás közötti szerződés megkötéséről
A november 21-én tartott ülésen
a) Mecsek-Dráva regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulás 2012. évi költségvetésének módosítása

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 kaposszekcsői 564 hrsz.-on megvalósuló átrakóállomás és hulladékudvar
építési munkálatai.
A hivatali Kollégák által kért információkra Szabados Yvette, a Pécsi Városfejlesztési
Nonprofit Zrt. projektmenedzsere és 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 (Lucza hegyi utca) 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.
Dombóvár tekintetében meghosszabbították a teljesítési határidőt. A vállalkozási szerződés módosulása maga után vonta a Támogatási Szerződés módosítását is egyben,
mely szerződésben 2012. december 17. napjára szóló véghatáridőt határoztak meg. A
dombóvári lerakóra mérnök 2012. november 30. napján adta ki az átadás-átvételi igazolást.
2) A kaposszekcsői 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 munkálatai folyamatosan zajlanak.
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 2012. 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

