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E l ő t e r j e s z t é s  

 

a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói Rekultivációjának Önkormányzati 

Társulása Társulási Megállapodás módosítására 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Jelenleg a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd Hulladéklerakói Rekultivációjának 

Önkormányzati Társulása a működése során alapvetően a tagönkormányzatok kötelező hulladékgazdálkodási 

feladataihoz kapcsolódóan három fő részfeladatot valósít meg: 

1. Használaton kívüli hulladéklerakók rekultivációjának végrehajtása; 

1.1. Megvalósított rekultivációs munkák 

 

Tekintettel arra, hogy az ISPA Uniós előcsatlakozási pályázati forrásból csak tizenkilenc konzorciumi 

tagönkormányzat rekultivációját lehetett finanszírozni (a források szűkössége okán) ezért a 4 kimaradt 

település- Szolnok, Abony, Rákóczifalva és Szajol- összefogott, hogy Keop forrásból (KEOP-

2.3.0/2F/09-2009-0004. azonosító számú, "Szolnok, Abony, Rákóczifalva és Szajol felhagyott települési 

Szilárd hulladéklerakóinak rekultivációja" elnevezésű projekt bruttó 1.157.706.020.- Ft összegben) 

valósítsa meg a település felhagyott hulladéklerakójának rekultivációját. Az utolsó lerakó műszaki átadás 

átvétele 2013. januárjában történt meg.  

 

1.2. Önkormányzatok által végzett további rekultivációs tevékenységek 

 

Jelenleg az 1. ütemű rekultivációs részfeladatok utáni hulladéklerakók további rekultivációs feladatai az 

Önkormányzatok által valósulnak meg. 

A vonatkozó jogszabályok, engedélyek, határozatok szerint a végleges záró réteg kialakítására akkor 

kerülhet sor, ha a stabilizálódási folyamat a hulladéktestben gyakorlatilag befejeződött, de legkésőbb az 

átmeneti felső záró réteg kialakítását követő 10 éven belül. A hulladéklerakó (2. ütemben kialakítandó) 

végleges felső záró rétegrendszerének rétegrendje (felülről lefelé haladva): 

a) vegetációs réteg: nem mélygyökérzetű, kis tápanyagigényű, szárazság- és forróságtűrő növények, 

amelyek megfelelnek az ökológiai környezetnek is; 

b) fedőréteg (rekultivációs réteg): 

1. felső része: 30 cm humusz vagy komposzt; 

2. szivárgó réteggel érintkező alsó rész: 20 cm erősen kötött vagy erősen kőtörmelékes tömör 

anyag, célszerűen osztályozott építési-bontási hulladék 

3. szivárgó réteg: 30 cm kavics, a rézsűkön osztályozatlan homokos kavics, kőzúzalék vagy 

mesterséges vízvezető réteg (geodrén) 

4. szigetelő réteg: 30 cm természetes anyagú szigetelőréteg, agyag vagy mesterséges szigetelőréteg 

(geo membrán szigetelőlemez) 

5. kiegyenlítő réteg: homogén, nem kötött, jó gázvezető-képességű, kis mésztartalmú talaj vagy 

kohósalak, stabilizált biohulladék. Alkalmazására a korábban kialakított kiegyenlítő réteg 

pótlása, javítása és a rézsűk igazítása érdekében akkor van szükség, ha a hulladéktest felszíne 

megváltozott, süllyedések, roskadások jelentek meg. 

 

Amennyiben a monitorozás időtartama alatt nyert vízvizsgálati eredmények és az éves jelentések 

adatai ezt megalapozzák, a végleges záró réteg esetleges elhagyását az engedély módosítására 

vonatkozó kérelem benyújtásával kell kezdeményezni, legkésőbb az átmeneti felső záró réteg 

kialakítását követő 10 éven belül. 

 



 

A fentiek figyelembevételével szükséges a társulás tagönkormányzatainak I. ütemben rekultivált 

hulladéklerakók tekintetében a 2012-2022. évekre vonatkozó vízvizsgálati eredmények, valamint az éves 

jelentések megküldése a Társulás döntés előkészítő és végrehajtó szerve, Szolnok Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala számára a 2012-2014. évek esetén 2015. május 15. napjáig, az követő évek 

tekintetében tárgyévet követő május 15. napjáig. 

 

2.  Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási ISPA Projekt létesítményeinek és eszközeinek üzemeltetése és 

hasznosítása; 

A Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszerrel kapcsolatos beruházás (2000/HU/16/P/PE/007 

számú ISPA projekt) keretében valósult meg a kétpói hulladéklerakó, 5 db hulladékudvar és a szolnoki 

átrakó – válogató - tömörítő állomás, kapcsolódó létesítmények, eszközök. A beruházást végrehajtó – 

Konzorciumot alkotó - 24 önkormányzat a jogszabályoknak, valamint üzemeltetési struktúrának történő 

megfelelés érdekében az alábbi intézkedéseket hajtották végre: 

1. a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának 

Önkormányzati Társuláshoz csatlakoztak; 

2. Társulás célját és feladatait a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítását célzó 

projekt során létrejött vagyontárgyak üzemeltetésével kibővítették; 

3. tagönkormányzatok vállalták, hogy a Remondis Kétpó Kft-ben fennálló 51%-os mértékű osztatlan 

közös tulajdonukban lévő üzletrészüket vagyoni hozzájárulásként a Társulás rendelkezésére 

bocsátották. 

 

A létrejött vagyontárgyak a 24 önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerének 

elemét képezik, mely tekintetében az elmúlt időszakban jelentősen módosult a vonatkozó szakmai 

jogszabályi környezet, ezért szükségessé vált a Társulási Megállapodás ennek megfelelő pontosítása, 

átvezetése. 

 

3. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás létesítményeinek, azok rendszerének további fejlesztése; 

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV tv. (továbbiakban: Ht.) 92. § (1) bekezdése alapján a 2020. 

december 31-ig a háztartási, valamint a háztartásihoz hasonló hulladék részét képező papír-, fém-, 

műanyag- és üveghulladék újra használatra előkészítésének és újrafeldolgozásának együttes mértékét a 

képződött mennyiséghez viszonyítva tömegében országos szinten legalább 50%-ra kell növelni. 

 

A fentiek alapján, valamint a Ht. 39. § (5) bekezdése szerint az Önkormányzati rendelet az 

ingatlanhasználót kötelezheti a települési hulladék meghatározott anyagfajta - így különösen a papír, 

fém, műanyag, építési-bontási, illetve üveg - vagy hulladéktípusok szerinti elkülönített gyűjtésére. 

 

A Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási rendszeren belül a szelektív hulladékgyűjtés hulladékudvarok 

létesítésével és gyűjtőszigetek telepítésével került megoldásra az ISPA projekt keretén belül. Azonban az 

elmúlt évek tapasztalatai és a Ht. előírásai alapján az anyagában hasznosítható hulladékáramok 

hatékonyabb begyűjtése érdekében szükségessé vált a szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése 

eszközbeszerzésekkel. 

 

Jelenleg a Kétpói Hulladéklerakóra beszállított hulladékok teljes egészében a depóniára kerülnek, ezáltal 

jelentős hulladéklerakási járulékot – 6000 Ft/t - köteles fizetni a lerakót üzemeltető szolgáltató. A 

hulladéklerakási járulék csökkentése érdekében a lehető legtöbb hulladék lerakástól történő eltérítése és 

hasznosítható másodlagos anyagok leválasztására mobil előkezelő sor beszerzése indokolt. A vegyesen 

gyűjtött hulladék továbbra is a Kétpói Hulladéklerakóra kerülne beszállításra, azonban a depóniában 

történő elhelyezés előtt megtörténne a hulladék mechanikai-biológiai előkezelése, melynek során 

csökken a véglegesen lerakott hulladék mennyisége, így a fizetendő hulladéklerakási járulék összege is. 

Amennyiben csökken a fizetendő hulladéklerakási járulék összege, úgy a lakosság által megfizetett 

hulladékkezelési közszolgáltatási díj is közvetve csökkenhet. 

 

A Környezet és Energia Operatív Program keretében KEOP-1.1.1/C/13 kódszámú, „Települési 

szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című 



 

pályázati felhívás jelent meg 2013. év júniusában, melyre Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési 

szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása 2013. július 22-én, a pályázatok 

benyújtására meghatározott határidő első napján „Szolnoki térségi regionális hulladékgazdálkodási 

rendszer fejlesztése eszközbeszerzéssel” című pályázatot nyújtott be. Az NKEK Nemzeti 

Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. értesítése alapján a KEOP Irányító Hatóságának 

vezetője a benyújtott pályázatot 1.687.010.000,- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. Az elfogadott 

elszámolható összköltség: 1.775.800.000,- Ft. A támogatási intenzitás 95 %-os. 

 

A Társulási Tanács több ülésén döntött a projekt megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről, melynek 

részeként szükségessé vált a pályázati dokumentáció részét képező „Társulási Megállapodás Minta” iratnak 

történő megfelelések miatti módosítások eszközölése a hatályos Társulási Megállapodásban. 

 

A Társulási Tanács a 2014. szeptember 24-i ülésén felvetődött a Társulás nevének megváltoztatása, annak 

érdekében, hogy a jelenleg használatos név helyett egyszerűbb nevet alkalmazzunk, illetve a név jobban 

tükrözze a Társulás által ellátott feladatokat. Ehhez kapcsolódóan - egy korábbi döntés alapján – a Társulási 

Tanács elnöke a Társulás nevének Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulásra történő módosítására 

tett javaslatot.  

 

Tekintettel továbbá a 2014. októberében lezajlott önkormányzati választások alapján bekövetkezett személyi 

változásokra valamint a tagönkormányzatok polgármestereiből álló, megújult Társulási Tanács első ülésére, 

szükségessé vált az új Társulási Tanács részéről a Társulási Tanács elnökének és Ügyvivő Tanácsa tagjainak 

megerősítése, valamint új elnökhelyettes megválasztása is. 

 

A Társulási Tanács a fentieket 2014. december 15-i ülésén tárgyalta és a 23/2014. (XII.15.) sz. Társulási 

tanácsi határozatával fogadta el. A hozott határozat az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 5. pontjában 

foglaltakra, mely szerint a képviselő-testület hatásköre a társulási megállapodás módosítása, szükséges a 

határozati javaslatban foglalt döntések meghozatala; valamint a Társulás vonatkozó határozatában foglaltak 

megerősítése. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati javaslat 

elfogadására: 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

./2015. (I.27.) sz. önkormányzati határozata 
 

a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói Rekultivációjának 

Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás módosításáról 

 

Kétpó Község Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény alapján - a következő határozatot hozza: 

 

1. Kétpó Község Képviselő-testülete dönt a Társulás nevének Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási 

Társulásra történő módosításáról. 

 

2. Kétpó Község Képviselő-testülete tudomásul veszi a Társulás 23/2014. (XII.15.) sz. határozatában 

foglaltakat, mely szerint 

2.1.  a Társulás megerősítette Szalay Ferencet, Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesterét a 

Társulási Tanács elnökeként, valamint megválasztotta a Társulási Tanács alelnökeinek 

Rákóczifalva Város Önkormányzat és Túrkeve Város Önkormányzat mindenkori 

polgármesterét; 

2.2.  a Társulási Tanács a Társulás döntéshozatalában közreműködő Ügyvivő Tanács működését és 

tagjaiként Abony Város, Tószeg Község, Kétpó Község, Mezőtúr Város, Szolnok Megyei Jogú 

Város, Törökszentmiklós Város és Túrkeve Város képviselőit ebbéli tisztségükben 



 

megerősítették és tagjaiként megválasztották, valamint felkérték az Ügyvivő Tanácsot a 

Társulási Tanács munkájának előkészítésében való további közreműködésre; 

2.3.  Kétpó Község Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy közreműködik a társulás 

tagönkormányzatainak I. ütemben rekultivált hulladéklerakói tekintetében a 2012-2022. évekre 

vonatkozó vízvizsgálati eredmények, valamint az éves jelentések megküldésére a Társulás 

döntés előkészítő és végrehajtó szerve, Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

számára a 2012-2014. évek esetén 2015. május 15. napjáig, az követő évek tekintetében 

tárgyévet követő május 15. napjáig. 

 

3. Kétpó Község Képviselő-testülete a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd 

hulladéklerakói Rekultivációjának Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodásának 

módosítását jelen határozat 1. számú mellékletében a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Társulási Megállapodást jelen határozat 2. számú mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 

 

4. Kétpó Község Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert jelen határozat végrehajtásához 

szükséges intézkedések megtételére, valamennyi dokumentum aláírására.  

 

Határidő: 2015. március 31. 

Felelős: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

 

Erről: 

1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben 

2. dr. Szűcs Attila jegyző, Helyben 

3. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltség, Pénzügyi Iroda, Helyben 

4. Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói 

Rekultivációjának Önkormányzati Társulása 5000 Szolnok, Kossuth tér 9. 

5. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

é r t e s ü l n e k .  

 

 

 

Kétpó, 2015. január 26. 

 

       Keresztes Péter Pál  

         polgármester 
 

 


