SAJTÓKÖZLEMÉNY
BEFEJEZŐDÖTT 31 JÁSZBERÉNYI ÉS DÉL-HEVESI TELEPÜLÉS FELHAGYOTT ÉS BEZÁRT
KOMMUNÁLIS SZILÁRD HULLADÉKLERAKÓJÁNAK REKULTIVÁCIÓJA
A jászsági és dél-hevesi térség 31 településén, közel 623 ezer m2 rekultiválandó felületen
akadályozta meg a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás, hogy a felhagyott
és bezárt kommunális hulladéklerakók a talajt, valamint a felszíni és felszín alatti vizeket
elszennyezzék, kialakítva a talajerózió elleni védelmet és tájba illesztve a lezárt lerakókat,
illetve a megtisztított, rekultivált területeket. Mindez az érintett települések közel 113 ezer
lakosának életfeltételeit javítja.
Jászapáti, 2013. november 6.
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Kistérségében lévő 31 település felhagyott szilárd hulladéklerakójának rekultivációja”
projekt az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében az Európai Unió
Támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósult meg.
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(REGIO-KOM
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Szolgáltató Társulás) a projektfeladatok végrehajtásához vissza nem térítendő támogatásban
részesült. A beruházás teljes költsége: 2 697 546 207 Ft. A támogatás mértéke a projekt költségének
100 %-a.
A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás 2010 októberében megnyerte a jászsági és
dél-hevesi
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megvalósítására irányuló pályázatot és így megindulhattak az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia
Operatív Program keretében 2012 májusában az Európai Unió Támogatásával, a Kohéziós Alap
társfinanszírozásával a rekultivációs munkálatok.
A rekultivációs munkálatok Jász-Nagykun-Szolnok megye 16 településén, valamint Heves megye 15
településén az ütemezés szerint haladtak és 2013 októberben a munkák befejeződtek.
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szivárgásmentesen lezárták, lényegében becsomagolták.
Három jászsági és 10 dél-hevesi településen (Jászágó, Jászapáti, Jászfelsőszentgyörgy/ Átány,
Boconád, Erk, Hevesvezekény, Kömlő, Pély, Tarnabod, Tarnazsadány, Tenk, Zaránk) a bezárt
hulladéklerakót felszámolták, vagyis a lerakókban felhalmozott hulladékot, rostálást követően, vagy
teljes egészében elszállították a helyszínről egy biztonságos lerakóba.
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A rekultiváció során különböző műszaki megoldásokat alkalmaztak attól függően, hogy a lezárt
hulladéklerakó mekkora kockázatot jelentett a környezetre: így lehetett rostálásos felszámolás,
teljes felszámolás, illetve a lerakó egy ütemben történő lezárása. A környezet veszélyeztetése
szempontjából a felhagyott lerakókat négy fő kockázati tényező alapján rangsorolták, mérlegelve,
hogy igényel-e a lerakóban keletkező gáz kezelést, mekkora a felszíni vizek veszélyeztetettsége,
fennáll-e természeti értékek, élőhelyek veszélyeztetettsége, illetve milyen volt a lerakó műszaki
kialakítása, védelmi rendszerének színvonala.
A rekultivációs munkák első fázisában a helyszíni előkészítő munkák elvégzése történt meg: a
gaztalanítás, a fertőtlenítés, a rágcsálóirtási munkák, a terület előkészítése, valamint a területen lévő
hulladék átdeponálása.
A helyben történő rekultivációk (a lerakó egy ütemben történő lezárása) esetében a második
fázisban összesen 240.000 m3 hulladékot halmoztak át és tömörítettek, majd a terv szerinti
hulladéktestek (kubatúra) kialakítását végezték el. Azt követően a kivitelező a rekultivációs
rétegrendet alakította ki, ami a lerakott hulladék "szivárgásmentes becsomagolását", a felső
zárórétegek kialakítását jelenti.
Felszámolás esetén a szennyeződésre érzékeny helyekről a korábban lerakott hulladék egy részét,
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Hulladéklerakóba szállították. 5 helyen a hulladék teljes mennyiségének kezelés nélküli elszállítása
(teljes felszámolás), 8 esetben pedig a hulladék egy részének rostálás utáni elszállítása (rostálásos
felszámolás) valósult meg.
A rekultiváció befejező fázisában összesen 410.000 m2-n megtörtént a növénytelepítés, 49 db
talajvízfigyelő kutat alakítottak ki és kihelyezték a figyelmeztető táblákat, majd a műszaki átadásátvétel
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Az önkormányzatoknak az így helyreállított területeket a rekultiváció típusától függően öt vagy tíz
éven keresztül folyamatosan gondozni és figyelni kell, hogy fenntartsák a terület állapotát,
megakadályozzák
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A rekultiváció várható eredménye
A rekultivációval megszűnik a lerakók jelentette környezeti kockázat, elhárul a felszín alatti és feletti
vizek szennyeződésének a veszélye, javul a levegőminőség, megszűnik az esetlegesen érzékelhető
szaghatás, gazdagodik a természeti környezet, a környék növény és állatvilága új birtokba vehető
területet talál magának, szélesedik a biotóp hálózat és a biodoverzitás is növekszik.
A beruházások javítják a falvak és városok tájképét, ezáltal hozzájárulnak a helyi lakosság tiszta
környezethez való jogának kiteljesedéséhez, az egészségesebb környezet kialakításához.
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