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Izsák 

Izsák és Térsége Rekultivációs Önkormányzati Társulás 
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Pályázó neve: Izsák és Térsége Rekultivációs Önkormányzati Társulás 

Projekt 

megnevezése: 

IZSÁKI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER 

TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK-LERAKÓINAK TÉRSÉGI 

SZINTŰ REKULTIVÁCIÓS PROGRAMJA 

OP név: KEOP 

Pályázati kiírás 

megnevezése: 

2.3.0/2F/09 Települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációit érintő 

projektek 

Forrás 

megnevezése: 

KA 

Beruházás helye 

(régió): 

Dél-Alföld 

Beruházás helye 

(megye): 

Bács-Kiskun 

Beruházás helye 

(helység): 

Izsák 

Megítélt összeg: 907 710 250 .- HUF 

Támogatás 

aránya: 

100 % 

Támogatási 

döntés dátuma: 

2009.12.22 

Támogatás 

pontszáma: 

93,3 

 

Szerződés hatályba 

lépésének dátuma:  
2010-03-19   

Projekt rövid 

összefoglalása:  

Az Izsák és Térsége Rekultivációs Önkormányzati Társulás 

2008.05.03-án írta alá a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint a 

Támogató képviseletében eljáró KvVM Fejlesztési Igazgatósággal, 

mint Közreműködő Szervezettel a Támogatási szerződést a projekt 

előkészítésére, melynek értelmében a projektgazdának el kellett 

készítenie a második fordulós projektdokumentációt. A projekt által 

érintett hulladéklerakók mindegyike a települési szilárdhulladék 

lerakókkal kapcsolatos jogi szabályozás bevezetése előtt létesült, így 

ezek egyike sem felel meg a jelenleg érvényben lévő 20/2006 (IV.5.) 

KvVM rendeletnek. A lerakók -kialakításukból adódóan- a vízre, a 

talajra és a levegőre, mint környezeti elemekre nézve potenciális 

szennyező forrást jelentenek. A jelenleg érvényben lévő szabályozás 

https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?forras=1420&op_type=op_nev&op_nev=&palyazo_nev=Izs%C3%A1k+V%C3%A1ros&regio=0&megye=0&kisterseg=0&helyseg=0&ttipus=&tkod=&ttype=&print=0&export=0&id_szerv=0#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?forras=1420&op_type=op_nev&op_nev=&palyazo_nev=Izs%C3%A1k+V%C3%A1ros&regio=0&megye=0&kisterseg=0&helyseg=0&ttipus=&tkod=&ttype=&print=0&export=0&id_szerv=0#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?forras=1420&op_type=op_nev&op_nev=&palyazo_nev=Izs%C3%A1k+V%C3%A1ros&regio=0&megye=0&kisterseg=0&helyseg=0&ttipus=&tkod=&ttype=&print=0&export=0&id_szerv=0#adatlap_modal


értelmében ezen lerakókat be kellett zárni. A projekt célja a Társulás 

tagtelepülésein található bezárt, önkormányzati vagy állami 

tulajdonban lévő, települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja, 

eleget téve ezzel az érvényben lévő hatósági kötelezéseknek és 

megoldva a rekultiválatlan lerakók által előidézett egyéb jogi, 

gazdasági, társadalmi és környezeti problémákat. A projektterületen 

lévő összes önkormányzati és állami tulajdonú, rekultiválandó TSZH 

lerakó száma jelenleg 9. Ezen 9 db, 1994-2003 között bezárt, már nem 

működő lerakó rekultivációja a projektjavaslat tárgya. A fent említett 

célok gazdaságilag és műszakilag legoptimálisabb elérése érdekében 

három műszaki változat vizsgálatára került sor Az A. projektváltozat 

szerint minden lerakó teljes felszámolásra kerül a hulladéktest 

átrostálásával, és a rostálási maradék az izsáki szigetelt lerakóba kerül; 

A B. változat a felügyelőségek által kiadott határozatok alapján 

helyben történő rekultiváció (végleges/átmeneti) módszerét tartalmazza 

a hulladék rostálása nélkül; A C. változat a felügyelőségek által kiadott 

határozatok alapján helyben történő rekultiváció (végleges/átmeneti) 

módszerét tartalmazza a hulladék rostálásával; A D. változat: Az előző 

három változat kombinációjaként került kidolgozásra az egyes lerakók 

esetében a rekultivációs engedélyeknek megfelelő, műszakilag és 

gazdaságilag is legelőnyösebb változat. Az elemzés eredményeként a 

legnagyobb -korrigált- gazdasági nettó jelenértékkel a D. változat bír, 

így ennek megvalósítása javasolt. A megvalósítandó változat szerint 4 

db lerakó esetében átmeneti rekultiváció készül, 2 db lerakó esetében 

az áthalmozásra kerülő hulladékmennyiség rostálásával és az így 

kinyert másodnyersanyag rekultivációs rétegrendbe való beépítésével. 

A fennmaradó 5 db lerakó rekultivációja végleges lezárással történik, 1 

db lerakó esetében a teljes hulladékmennyiség rostálásával. A 

rekultiváció során a lerakott hulladékot a helyszínen áthalmozzák, 

kisebb területre rendezik, a rekultivációs rétegeket ezen a kisebb 

területen készítik el. A hulladéktól mentesített, felszabaduló területen 

az eredeti (termett) talaj hulladékkal érintkező felszíni rétegét 

eltávolítják. A hulladéktól mentesített területen talajmintákat vesznek 

és akkreditált laboratóriumban bevizsgálják. Ha a talajminták igazoltan 

határérték alatti szennyezettségűek, akkor a hulladéktól mentesített 

terület helyreállítása elvégezhető (humusz terítés és füvesítés). A 

lerakóknál Izsák és Szabadszállás kivételével (ezek már rendelkeznek 

figyelő kutakkal) épülnek figyelő kutak. Az utógondozás során 

rendszeresen vizsgálni kell a kutak adatait, a lerakók rekultivált 

felszínét pedig rendszeresen gondozni, ápolni, kaszálni kell. A 

hulladékkal borított 196,14 ezer m2 területből 81,12 ezer m2-ről a 

hulladékot el  kell szállítani.  

Projekt 

megvalósításának 

tervezett kezdete:  

2010-03-01   

Projekt megvalósítás 

tervezett befejezése:  
2011-10-31   

Projekt tényleges 

kezdete:  
2010-03-01   



Projekt tényleges 

befejezése:  
2011-09-22   

 

elentés sorszáma:  3   

Projekt előrehaladási jelentés típusa:  Projekt Fenntartási Jelentés (PFJ)   

Benyújtás dátuma:  2015-05-08   

Jelentéstételi időszak:  2013-09-23 - 2014-09-22   

Döntés (megfelelt vagy nem):  Elfogad   

Időszak eredményei:  Nincs adat   

 

Jelentés sorszáma:  4   

Projekt előrehaladási jelentés típusa:  Projekt Fenntartási Jelentés (PFJ)   

Benyújtás dátuma:  2016-02-11   

Jelentéstételi időszak:  2014-09-23 - 2015-09-22   

Döntés (megfelelt vagy nem):  Elfogad   

Időszak eredményei:  Nincs adat   

 

Jelentés sorszáma:  5   

Projekt előrehaladási jelentés típusa:  Záró Projekt Fenntartási Jelentés (Záró PFJ)   

Benyújtás dátuma:  2016-11-09   

Jelentéstételi időszak:  2015-09-23 - 2016-09-22   

Döntés (megfelelt vagy nem):  Elfogad   

Időszak eredményei:  Nincs adat   

 

Jelentés sorszáma:  1   

Projekt előrehaladási jelentés típusa:  Projekt Fenntartási Jelentés (PFJ)   

Benyújtás dátuma:  2012-10-08   

Jelentéstételi időszak:  2011-09-23 - 2012-09-22   

Döntés (megfelelt vagy nem):  Elfogad   

Időszak eredményei:  Nincs adat   

 

Jelentés sorszáma:  2   

Projekt előrehaladási jelentés típusa:  Projekt Fenntartási Jelentés (PFJ)   

Benyújtás dátuma:  2013-10-18   

Jelentéstételi időszak:  2012-09-23 - 2013-09-22   

Döntés (megfelelt vagy nem):  Elfogad   

Időszak eredményei:  Nincs adat   

 

Jelentés 

sorszáma:  
1   

Projekt Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ)   



előrehaladási 

jelentés típusa:  

Benyújtás 

dátuma:  
2010-10-04   

Jelentéstételi 

időszak:  
2010-03-01 - 2010-09-19   

Döntés 

(megfelelt vagy 

nem):  

Elfogad   

Időszak 

eredményei:  

Az „Izsáki Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer települési 

szilárdhulladék-lerakóinak térségi szintű rekultivációs programja” című, 

KEOP-2.3.0/2F/09-2009-0011 azonosítójú kétfordulós projekt elsődleges 

célja a projekt célja a Társulás tagtelepülésein található bezárt, 

önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő, települési szilárdhulladék-

lerakók rekultivációja, eleget téve ezzel az érvényben lévő hatósági 

kötelezéseknek és megoldva a rekultiválatlan lerakók által előidézett egyéb 

jogi, gazdasági, társadalmi és környezeti problémákat. Az Izsák és Térsége 

Rekultivációs Önkormányzati Társulás 2010.03.19-én írta alá a Nemzeti 

Fejlesztési Ügynökség, mint a Támogató képviseletében eljáró KvVM 

Fejlesztési Igazgatósággal, mint Közreműködő Szervezettel a Támogatási 

szerződést a projekt megvalósítására. A Támogatási Szerződés hatályba 

lépésének időpontja: 2010. 03. 19.   

 

Jelentés 

sorszáma:  
2   

Projekt 

előrehaladási 

jelentés típusa:  

Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ)   

Benyújtás 

dátuma:  
2011-04-07   

Jelentéstételi 

időszak:  
2010-09-20 - 2011-03-19   

Döntés 

(megfelelt vagy 

nem):  

Elfogad   

Időszak 

eredményei:  

Az "Izsáki Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer települési 

szilárdhulladék-lerakóinak térségi szintű rekultivációs programja" című, 

KEOP-2.3.0/2F/09-2009-0011 azonosítójú kétfordulós projekt elsődleges 

célja a projekt célja a Társulás tagtelepülésein található bezárt, 

önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő, települési szilárdhulladék-

lerakók rekultivációja, eleget téve ezzel az érvényben lévő hatósági 

kötelezéseknek és megoldva a rekultiválatlan lerakók által előidézett egyéb 

jogi, gazdasági, társadalmi és környezeti problémákat. A Támogatási 

Szerződés megkötését követően kiválasztásra került projekt megvalósítás 

fázisban résztvevő összes vállalkozó. A jelentéstételi időszakban a 

kivitelező kiválasztása történt meg. A kivitelezői szerződés összegének 

ismeretében 2011.03.04-én a közreműködő szervezet kezdeményezésére 

megkezdődött a Támogatási Szerződés módosítása. 



 

Jelentés 

sorszáma:  
3   

Projekt 

előrehaladási 

jelentés típusa:  

Záró Projekt Előrehaladási Jelentés (Záró PEJ)   

Benyújtás 

dátuma:  
2011-08-31   

Jelentéstételi 

időszak:  
2011-03-20 - 2011-08-01   

Döntés 

(megfelelt vagy 

nem):  

Elfogad   

Időszak 

eredményei:  

Az „Izsáki Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer települési 

szilárdhulladék-lerakóinak térségi szintű rekultivációs programja” című, 

KEOP-2.3.0/2F/09-2009-0011 azonosítójú kétfordulós projekt elsődleges 

célja a Társulás tagtelepülésein található bezárt, önkormányzati tulajdonban 

lévő, települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja, eleget téve ezzel az 

érvényben lévő hatósági kötelezéseknek és megoldva a rekultiválatlan 

lerakók által előidézett egyéb jogi, gazdasági, társadalmi és környezeti 

problémákat. Az Izsák és Térsége Rekultivációs Önkormányzati Társulás 

2010.03.19-én írta alá a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint Támogató 

képviseletében eljáró Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatósággal, mint 

Közreműködő Szervezettel a Támogatási szerződést a projekt 

megvalósítására. A Támogatási Szerződés hatályba lépésének időpontja: 

2010. 03. 19.  

 


