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II.
1. Előzmények
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2003. szeptember 18-án tartott ülésén tárgyalta
„A hulladékgazdálkodás helyzete és feladatai Baranya megyében” tárgyú előterjesztést. Az
erről szóló 143/2003. (IX. 18.) Kgy. határozat 2. pontja értelmében a Közgyűlés nagyra értékeli
a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata gesztorsága révén - Baranya megyéből 265 részvételi
szándékát deklaráló települési önkormányzat és a BIOKOM Környezetgazdálkodási Kft.
együttműködésével -megvalósuló Mecsek-Dráva Települési Szilárd Hulladékgazdálkodási
Rendszert. A Közgyűlés e program sikeres kivitelezése céljából, az Európai Unió Kohéziós
Alapjához benyújtandó pályázatnál együttműködő partnerként vesz részt, ezen kívül a feladat
segítése érdekében a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program Koordinációs Bizottságába
megfigyelő státusszal képviselőt küld. Az ezzel kapcsolatos tárgyalásokra felhatalmazza a
közgyűlés alelnökét.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 14/2005. (II. 17.) Kgy. határozata alapján
csatlakozott a BIOKOM Környezetgazdálkodási Kft. által gesztorált Interreg III/A
projektekhez. Ennek keretében – az előterjesztéshez kapcsolódóan – az alábbi témákban
támogatja a BIOKOM Kft. által kezdeményezett pályázatokban a Baranya Megyei
Önkormányzat szerepvállalását, illetve egyetért a pályázatok benyújtásával, a pályázatokban való
partneri együttműködéssel:
- Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program adaptációja Észak-Horvátországra, közös
projekt benyújtása;
- Egyéb hulladékáramok és a komplex hulladékgazdálkodási rendszerek outputjaként megjelenő
hulladékfrakciók közös ártalmatlanítási, újrafeldolgozási és hasznosítási stratégiai programja,
ennek részeként a kökényi aprító-beruházás (terminátor beszerzés).
A jelen előterjesztés napirendre tűzését Pécs Megyei Jogú Város Polgármestere javasolta azzal
az indokkal, hogy a programról a megyei képviselő-testület is tájékoztatást kapjon.
2. A tárgykört érintő fontosabb jogszabályok
A megyei önkormányzat hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladat- és hatáskörét a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) határozza meg (1. számú
melléklet). A Hgt. 34. § (6). bekezdése szerint a megyei önkormányzat az országos és a területi
tervvel összhangban, a területén lévő települési önkormányzatokkal egyeztetetten önálló megyei
hulladékgazdálkodási tervet készíthet.
A Hgt. 35. § (1) bekezdése elrendeli, hogy a települési önkormányzat illetékességi területére
helyi hulladékgazdálkodási tervet dolgoz ki, melyet rendeletben kell kihirdetnie.
3. A megyei
megoldásában

önkormányzat

együttműködése

a

hulladékgazdálkodási

feladatok

A Baranya Megyei Önkormányzat hulladékgazdálkodási feladatkörében szoros
együttműködésre törekszik különösen a települési önkormányzatokkal – kiemelten Pécs Megyei
Jogú Város Önkormányzatával - a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőséggel és a BIOKOM Környezetgazdálkodási Kft-vel (Pécs).
A Baranya Megyei Önkormányzat 2000- 2001. évben tájékoztatást kért valamennyi települési
önkormányzattól a közigazgatási területén található kommunális hulladéklerakókról, azzal a
szándékkal, hogy a múltból örökölt problémák megoldását elősegítse. Ezt követően a megyei
Közgyűlés a 2002. évi költségvetésében 5 millió Ft-ot biztosított az illegális hulladéklerakók
felszámolására. Az akkori Területfejlesztési, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság pályázati
kiírására 77 településtől érkezett pályázat, melyben 26.695.900 Ft projektköltséghez 13.126.500
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Ft támogatást kértek. A kedvezményezett 50 települési önkormányzat részére juttatott 50-200
ezer Ft közötti vissza nem térítendő támogatással 2003. évben 116.705 m2 területről 3.606 m3
mennyiségű hulladékot sikerült a kijelölt hulladéklerakókra elszállítani.
A Környezetvédelmi Felügyelőség felkérésére 2003. évben közreműködtünk - a települési
önkormányzatokkal, az érintett más hatóságokkal, érdek-képviseleti, társadalmi és szolgáltató
szervekkel együtt – a Dél-dunántúli statisztikai tervezési régióra vonatkozó Területi
Hulladékgazdálkodási Terv (THT) kidolgozásában, mely konkrétan taglalja Baranya, Somogy
és Tolna megye hulladékgazdálkodási helyzetét, elérendő céljait, cselekvési programját. A Déldunántúli régió cselekvési programjának becsült teljes költsége a 2003-2008 tervidőszakban kb.
80 milliárd Ft. A THT részét képezi a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának gesztorsága
mellett megvalósuló Mecsek-Dráva Települési Szilárd Hulladékgazdálkodási Rendszer.
A THT-k miniszteri rendelettel történő kihirdetését követő 270 napon belül kellett
kidolgozniuk a települési önkormányzatoknak a helyi hulladékgazdálkodási tervüket. Az egy
körjegyzőséghez tartozó, vagy hulladékgazdálkodási feladataikat társulásban, illetőleg más
módon közösen ellátó települési önkormányzatok a törvényi kötelezettségüket közös
hulladékgazdálkodási terv elkészítésével és kihirdetésével is teljesíthették.
A helyi, megyei, területi és országos tervek kialakításával lehetőség nyílik az átfogó, egységes
hulladékgazdálkodási politika végrehajtására, és egyben az EU-s közösségi jogszabályok, a
Keretirányelv által előírt kötelezettségek teljesítésére is. A különböző szintű tervek rendszert
alkotnak, melyek a hulladékgazdálkodási tevékenység összehangolását szolgálják.
Hosszú távú cél, hogy csak a nem hasznosítható hulladék kerüljön a lerakókba. Az EU komplex
regionális hulladékgazdálkodási rendszereket finanszíroz. Biztosítani kell, hogy 2009. végéig
az ISPA, illetve a belépést követően a Kohéziós Alap és a Strukturális Alap által finanszírozott
programokkal való lefedettség régiónkban is 100 százalékos legyen. Fontos teendő az illegális
hulladéklerakók és a települési folyékony hulladékok elhelyezésére szolgáló hagyományos ürítő
helyek felszámolása, rekultiválása.
A Hgt. a települési önkormányzatok hatáskörébe utalja a hulladékgazdálkodási feladatok
ellátását, a közszolgáltatás megszervezését. A helyi hulladékgazdálkodási tervet jóváhagyók,
valamint az érintett hatóságok gondoskodnak a tervben meghatározottak végrehajtásáról, illetve
a végrehajtás feltételeinek biztosításáról, figyelemmel kísérik a tervekben foglalt feladatok
megoldását.
A hulladékgazdálkodási igazgatás feladatait a jogszabályok rendelkezései alapján a
környezetvédelmi miniszter irányítása alatt álló hivatali szervezet, a Környezet- és
Természetvédelmi Főfelügyelőség, a környezetvédelmi felügyelőségek, a települési
önkormányzat és szervei, valamint a jegyzők látják el.
A megyei önkormányzatoknak alapvetően kiegészítő, együttműködő tevékenységeket kell
végezniük, illetve ennek alapján a törvényben meghatározott feladataikat a települési
önkormányzatokkal együttműködve kell ellátniuk.
A megyei Közgyűlés, s annak Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási
Bizottsága - 143/2003. (IX. 18.) Kgy. határozata alapján - feladatkörében segíti a helyi
hulladékgazdálkodási tervek kidolgozásának összehangolását, a Mecsek-Dráva települési
szilárd hulladékgazdálkodási rendszer projektjének előkészítését. Az e téren elért eredményeket
és tapasztalatokat a 2. számú mellékletként csatolt „Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási
Program” című tájékoztató összegzi.
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III.
Határozati javaslat
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program
előkészületeiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
A Közgyűlés a megyei és regionális hulladékgazdálkodási feladatok megoldásának elősegítése
érdekében a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulással együttműködve a Mecsek-Dráva
Hulladékgazdálkodási Projekt sikeres megvalósítása céljából partnerként vesz részt a támogatási
pályázat benyújtásában.
Határidő: folyamatos, illetve a Közgyűlés tájékoztatására - a projekt megvalósításáig - minden
év december 31.
Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
Pécs, 2005. március 31.

Dr. Kékes Ferenc
Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

5
1. számú melléklet

A megyei önkormányzat hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladat- és hatásköre
Feladat, jogszabály
Az országos és a területi tervvel összhangban, a területén lévő települési önkormányzatokkal
egyeztetetten önálló megyei hulladékgazdálkodási tervet készíthet.
2000. évi XLIII. törvény 34. § (6).
A területi és a helyi tervek előkészítésébe a hulladékgazdálkodási feladatokat jelentősen befolyásoló
gazdálkodó szervezetek vagy érdek-képviseleti szerveik bevonása kötelező.
2000. évi XLIII. törvény 36. § (2).
A különböző szintű hulladékgazdálkodási terveket - kidolgozói - hat évre készítik el és 2 évente
beszámolót állítanak össze az abban foglaltak végrehajtásáról. A terveket a Nemzeti Környezetvédelmi
Programban, a tervezési területre vonatkozó környezetvédelmi programban, a terület- és
településfejlesztési, valamint terület- és településrendezési dokumentumokban foglaltakkal összhangban
kell kialakítani.
2000. évi XLIII. törvény 37. § (1).
A hulladékgazdálkodási tervben meghatározottakat a terület- és településrendezési tervek jóváhagyása,
illetve más önkormányzati döntések meghozatala során érvényesíteni kell.
2000. évi XLIII. törvény 37. § (2).
Gondoskodnak a tervben meghatározottak végrehajtásáról, illetve a végrehajtás feltételeinek
biztosításáról, figyelemmel kísérik a tervekben foglalt feladatok megoldását. A tervet a törvény 37. § (1)
bekezdés szerinti beszámoló összeállításával egyidejűleg felül kell vizsgálni és a végrehajtás tapasztalatai
alapján szükség szerint módosítani. A felülvizsgálat eredményeiről, a tervezési területen végzett
hulladékgazdálkodási tevékenységekről tájékoztatni kell a lakosságot.
2000. évi XLIII. törvény 37. § (3).
A hulladékgazdálkodási terveknek tartalmaznia kell különösen az e §-ban meghatározottakat.
2000. évi XLIII. törvény 37. § (4) a)-f), (5).
Feladata a megye területén a hulladékok környezetkímélő kezelésének elősegítése.
2000. évi XLIII. törvény 38. § (1).
A hulladékgazdálkodási feladatok ellátása érdekében különösen a következőkről intézkedik:
a) a törvény 34. §-ban foglaltaknak megfelelően a települési önkormányzatokkal együttműködve
kidolgozza a megyei hulladékgazdálkodási tervet;
b) a települési önkormányzatokkal együttműködve meghatározza a hulladék kezelésére,
ártalmatlanítására alkalmas területeket a megye területén;
c) összegyűjti a települési önkormányzatok helyi hulladékgazdálkodási terveit, és javaslatot tesz azok
összehangolására, továbbá a területi elv érvényesítésére;
d) együttműködik a hulladékgazdálkodási feladatok megoldásában más megyei önkormányzatokkal;
e) elősegíti és támogatja a helyi önkormányzatok hulladékkezelését szolgáló közös telephelyek
létesítését.
2000. évi XLIII. törvény 38. § (2) a)-e).
A hulladékgazdálkodási terveikben meghatározottak teljesüléséről szóló beszámolókban teszik közzé a
területükön keletkező hulladékok mennyiségét, a hulladékgazdálkodás helyzetét, a hulladékkezelő
létesítmények állapotát, üzemeltetését és mindezek környezeti hatásait bemutató információikat.
2000. évi XLIII. törvény 50. § (2).
A környezetvédelmi hatóság eljárásához szükséges adatokat köteles a külön jogszabályokban
meghatározott módon és tartalommal a környezetvédelmi hatóság rendelkezésére bocsátani.
2000. évi XLIII. törvény 52. § (2).
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1. számú melléklet

KIVONAT
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2003. szeptember 18-i ülésének
jegyzőkönyvéből
A hulladékgazdálkodás helyzete és feladatai Baranya megyében
143/2003. (IX. 18.) Kgy.

Határozat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a vitában elhangzottak figyelembevételével elfogadja
„A hulladékgazdálkodás helyzete és feladatai Baranya megyében” című előterjesztést.
A közgyűlés kiemelten fontosnak tartja, hogy az országos és a területi hulladékgazdálkodási tervben
foglalt célokkal, feladatokkal, továbbá a megyei területfejlesztési programmal és területrendezési tervvel
összhangban, a Baranya területén lévő települési önkormányzatokkal egyeztetetten, önálló megyei
hulladékgazdálkodási terv készüljön.
A közgyűlés megbízza a Területfejlesztési, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottságot, hogy
feladatkörében hangolja össze, és szakmailag segítse elő a megyei, valamint a helyi hulladékgazdálkodási
tervek előírt határidőig való kidolgozását.
Az elkészített megyei hulladékgazdálkodási tervet - a Bizottság előterjesztése alapján - a Közgyűlés
hagyja jóvá.
Határidő: 2004. május 31.
Felelős: Paizs József, a Területfejlesztési, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság elnöke
2. A közgyűlés nagyra értékeli a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata gesztorságával és Baranya
megyéből 265 - részvételi szándékát deklaráló - települési önkormányzat, valamint a BIOKOM
Környezetgazdálkodási Kft. együttműködésével megvalósuló Mecsek-Dráva Települési Szilárd
Hulladékgazdálkodási Rendszert.
A közgyűlés e program sikeres megvalósítása céljából, az Európai Unió Kohéziós Alapjához benyújtandó
pályázatnál együttműködő partnerként vesz részt, ezen kívül a feladat segítése érdekében a Mecsek-Dráva
Hulladékgazdálkodási Program Koordinációs Bizottságába megfigyelő státusszal képviselőt küld. Az
ezzel kapcsolatos tárgyalásokra felhatalmazza a közgyűlés alelnökét.
Határidő: folyamatos, illetve a tájékoztatásra - a projekt megvalósításáig - minden év december 31.
Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke
3. A közgyűlés ugyancsak figyelemmel kíséri a Dél-balatoni és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási Projekt
megvalósítását, továbbá segíti az ebben résztvevő Baranya megyei települési önkormányzatokat.
A közgyűlés javaslatot tesz a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanácsnak és/vagy a Dél-dunántúli
Területfejlesztési Tanácsnak arra vonatkozóan, hogy forrásaikat figyelembe véve kiemelten támogassák a
fenti beruházások kivitelezését szolgáló pályázatokat, illetőleg a két projektben résztvevőket.
Határidő: 2004. december 31.
Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

K. m. f.

dr. Kékes Ferenc s.k.
a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k.
megyei főjegyző
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET

2005. március

2

Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Projekt

1. FONTOSABB ADATOK
Területi hatály:
295 település
(Baranya-Somogy–Tolna megye)
Érintett lakosság:
több mint 420.000 fő állandó lakos
Keletkező hulladék mennyisége:
171 ezer tonna (2003 évi adat)
projekt utolsó évében mintegy
234 ezer tonna (2025 évi prognosztíció)
Lerakott mennyiség
2001 évben: 160 ezer tonna,
a keletkező mennyiség 93 %-a
2025. évben: 77 ezer tonna,
a keletkező mennyiség 33 %-a.
Költségek
Tervezett beruházási költsége:
23 milliárd Ft (86,6 millió EURO),

Főbb projektelemek
Regionális hulladékgyűjtési rendszer
Lerakó
2
Tömörítős autó
50
Átrakó állomás
6
Célgép pótkocsival
6
Hulladékudvar
22
Zöldhulladék gyűjtés, komposztálás
Biofermentáló és komposztáló telep
2
Komposztáló telep
3
Tömörítős autó
10
Egyedi zöldhulladék gyűjtő edény
85.000
Szelektív gyűjtési rendszer
Válogatómű
3
Gyűjtősziget
800
Darus, konténeres gépjármű
12
Egyedi szelektív gyűjtőedény
55.000
Gyűjtőautó
5
Mechanikai hulladékelőkészítő
Mechanikai előkészítő mű
2
Építési törmelék hasznosítás
Mobil építési törmelék hasznosító
1
Rekultiváció
Önkormányzati tulajdonú lerakók
108 db

Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Projekt
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2. A MECSEK-DRÁVA PROGRAM ELINDÍTÁSA, MŰSZAKI TARTALMA
2.1. A program célkitűzései
¾ Az igénybe vett lerakó-terület csökkentése, (kis lerakók bezárása, központi lerakó alkalmazása, lerakott
mennyiség csökkentése).
¾ Korszerű hulladékkezelés megoldása regionális lerakóban, és/vagy energetikai hasznosítással (égetés,
együttégetés).
¾ Regionális hulladékgyűjtési rendszer kialakítása, a nagyobb távolságban lévő hulladéktermelési
centrumokban átrakóállomások kialakításával és üzemeltetésével.
¾ Szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása a következő hulladékoknál: papír, üveg, műanyag, fém
biológiailag lebomló és szerves hulladék.
¾ Szerves hulladékok hasznosítása komposztálással vagy energetikai úton.
¾ Veszélyes hulladék alkotók különgyűjtése és ártalmatlanítása.
¾ Másodnyersanyag előállítás és kereskedelem: az ipar számára értékesíthető alapanyag előállítása
utóválogatással és értékesítése
¾ A jelenleg használt lerakók bezárása és rekultiválása.
¾ PR tevékenység a lakosság tudatformálására, a korszerű gyűjtési rendszerek használatáért.
2.2. A projekt tervezett műszaki tartalma
Regionális gyűjtési rendszer kialakítása
¾ A hatékony regionális hulladékgyűjtés megszervezése érdekében a projekt területén gyűjtőkörzetek
kerültek kialakításra, a hulladékkezelő létesítmények ezek központi településein létesülnek. A
hulladékot a környező településekről ezekbe a létesítményekbe szállítják korszerű, pormentes, tömörítő
berendezéssel ellátott 4-20 m3-es hulladékszállító járművekkel.
¾ Átrakó állomások esetében a gyűjtőkörzet hulladékát tömörítés után 32 m3-es konténerekbe töltik, és
ezeket szállítják tovább a mechanikai előkészítő és csomagoló üzemekbe. A tervek szerint a projekt
területén hat átrakóállomás létesül.
Szelektív gyűjtési- és hasznosítási rendszer kialakítása
¾ Csomagoló anyagok esetében (papír, műanyag, üveg, fém) a hulladék gyűjtőszigetek (köztéren
elhelyezett megkülönböztető színekkel ellátott edények együttese) létesítésével, illetve házhoz menő
gyűjtés (szelektíven gyűjtött anyagok családi házaktól való elszállítása) bevezetésével történik. A
csomagoló anyag jellegétől függően szükséges lehet a begyűjtött anyagok osztályozása, válogatása,
illetve bálázása, ezért ezek az anyagok a regionális válogatóművekbe kerülnek beszállításra. A tervek
szerint három válogatómű létesül a projekt keretében.
¾ Zöldhulladék külön gyűjtésére kizárólag az 1000 fő feletti települések kertes házas övezeteiben kerül
sor, a kisebb településeken a házi komposztálás elterjesztése javasolt. Az így összegyűjtött hulladékot
komposztáló telepekre szállítják, ahol a mezőgazdaság, és erdőgazdálkodás számára hasznosítható
komposzt készül belőle. A projekt öt komposztáló telep megépítésével számol, amelyek közül kettő a
biofermentáló telepek mellett, három pedig egyéb tervezett hulladékkezelő létesítményekhez
kapcsolódva kerül kialakításra.
¾ A projekt keretében megtörténik a hulladékudvarok rendszerének kiépítése is. A hulladékudvarokban
a lakosságnál keletkező szelektíven gyűjthető hulladék (papír, fém, műanyag, zöldhulladék stb.), a
nagyméretű hulladékok (bútor, lom), háztartási készülékek is elhelyezésre kerülhetnek. A
hulladékudvarokban lehetőség van a lakosságnál keletkező „problémás” hulladék (festékes göngyöleg,
szárazelem, lejárt szavatosságú gyógyszer, elektronikai hulladék stb.) visszagyűjtésére..
Mivel a hulladékudvarok lakossági szolgáltatást nyújtanak, ezért a sűrűbben lakott körzetekben, 15-20
ezer főre számítva kerülnek kialakításra. A Mecsek-Dráva projekt területén élő lakosság létszámát
figyelembe véve 22 db ilyen létesítmény kialakítására kerülhet sor.
Hulladékártalmatlanítási rendszer kialakítása
¾ A Projekt kiemelt létesítményei közé tartozik a régióban megépülő három mechanikai előkészítő és
csomagoló üzem. amelyekbe saját gyűjtőkörzetük esetében a településekről közvetlenül történik meg a
hulladék beszállítása, de ide érkezik az átrakóállomásokon összegyűjtött hulladék is. Itt történik meg a
nem szeletíven gyűjtött hulladék mechanikai előkészítése, amely a hulladék különböző frakciókra
történő szétválasztását jelenti. Míg a szerves frakció biofermentálásra, a nehéz frakció lerakásra kerül,
addig a könnyű frakciót előkészítik energetikai hasznosításra. Az energetikai hasznosítás a projekt
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keretein kívül valósul meg együttégetési technológia alkalmazásával, vagy a hulladék külső hasznosító
műbe történő szállításával.
A mechanikai előkészítő üzemből kikerülő szerves frakció biofermentálásra kerül, amely során a
bekerülő hulladékot baktériumok lebontják és metán gázt állítanak elő belőle. A gázt energiatermelésre
használjuk, az eljárás után megmaradó anyag pedig komposztálásra kerül a biofermentálók mellett
létesített komposzttelepeken.

Meglévő lerakók rekultivációja
¾ A projekt további kitűzése, hogy segítse az önkormányzatokat a korábbi hulladékgazdálkodási
gyakorlat által okozott környezeti kockázatok csökkentésében, ezért a program pénzügyi korlátokkal
forrásokat biztosít a meglévő lerakók rekultivációjára.
Lakossági tájékoztatás
¾ A Mecsek-Dráva Projekt keretében megvalósuló regionális hulladékgyűjtő rendszer lakossági
elfogadtatása érdekében a program külön forrásokat biztosít a lakossági tájékoztatásra.
2.3. Könnyű frakció energetikai hasznosításának megoldása
Energetikai hasznosítás a Beremendi Cementgyárban
¾ A Mecsek-Dráva Projekt keretében termelődő égethető könnyű frakció energetikai hasznosítását a
térségben meglévő kapacitások felhasználásával kívánjuk megoldani. Ennek érdekében együttműködési
megállapodás született a Beremendi Cementgyárral, amely az égethető hulladékot a fosszilis
tüzelőanyagok kiváltására kívánja használni.
¾ Az elhatározás komolyságát mutatja, hogy már 2005. évben megindulnak a kísérleti égetések annak
érdekében, hogy a Mecsek-Dráva Program indulásakor azonnal elkezdődhessen az energetikai
hasznosítás. A Mecsek-Dráva program keretében keletkező könnyű frakció égetésének terve szerepel a
Beremendi Cementgyár IPPC dokumentációjában
3. A MECSEK-DRÁVA PROGRAM ELŐKÉSZÍTÉSE
A Mecsek-Dráva Projekt 2002. márciusában indult, amikor Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata összehívta
a térség városainak képviselőit, hogy ismertesse elképzelését egy közös regionális hulladékgazdálkodási
rendszer létrehozásáról. Az előkészítés évei során a csatlakozó települések száma folyamatosan nőtt, a program
jelenleg a régió 295 településének közel 420 ezer lakosát érinti.
3.1. A PROGRAM PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSE:
Annak érdekében, hogy a projekt pályázatának beadása a tervezett határidőn belül megtörténjen az EU által
megkövetelt standard dokumentumok elkészítése megtörtént. A projekt beadásához szükséges dokumentumok:
¾ Screening tanulmány – A projekt bemutatása a Kormánynak, EU-nak (2002. szeptember)
¾ Döntéselőkészítő tanulmány - A résztvevő önkormányzatok döntésének elősegítése, a létesítmények
helyének és az alkalmazott technológia kiválasztásával kapcsolatban (2003. június)
¾ Megvalósíthatósági tanulmány – A projektben alkalmazott technológiák részletes leírása, a program
által finanszírozott beruházások részletes leírása (2003. december)
¾ Pályázati Kérdőív, Pénzügyi Gazdasági Elemzés, Rendszerszintű Környezetvédelmi
Hatásvizsgálat – A Megvalósíthatósági Tanulmányon alapuló dokumentumok, amelyek tisztázzák a
program általános leírását, illetve gazdasági, környezeti hatásait (2004. március).
A Mecsek-Dráva Program esetében tehát megállapítható, hogy már most rendelkezésre állnak a pályázat
beadásának adminisztratív feltételei.
3.2. MECSEK-DRÁVA PROGRAM KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLYEZTETÉSE
A szükséges dokumentáció mellett a program elfogadtatásához el kellett készíteni a hulladékgazdálkodási
program egyes létesítményeknek környezetvédelmi hatásvizsgálatát, amely dokumentumok készítése 2004.
márciusában megindult. A Mecsek-Dráva Projekt esetében a következő létesítmények engedélyeztetésére van
szükség:
¾
¾

Kökényi Hulladékkezelő Központ – IPPC dokumentáció (2004. március–2004. június)
Marcali Hulladékkezelő Központ – IPPC dokumentáció (2004. március–2004. június)
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¾
¾

Kökényi Biofermentáló – Környezetvédelmi hatásvizsgálat (2004. március–2004. május)
Barcsi Biofermentáló – Környezetvédelmi hatásvizsgálat (2004. március–2004. június)

A környezetvédelmi engedélyeztetéshez szükséges dokumentumok a fenti határidőkre elkészültek és azokat
benyújtottuk az illetékes Környezetvédelmi Felügyelőséghez. A környezetvédelmi engedélyek kiadására a
Felügyelőség tájékoztatása alapján az alábbiak szerint kerül sor:
Marcali Központ

Státusz

Környezetvédelmi engedély (lerakó)

rendelkezésre áll,

IPPC engedély (Hulladékkezelő központ)
Barcsi Központ

rendelkezésre áll (2004. december)

Környezetvédelmi hatásvizsgálat (Biológiai kezelőrendszer)
Pécs-Kökényi Központ

rendelkezésre áll (2004. november)

Környezetvédelmi engedély (lerakó)
Környezetvédelmi hatásvizsgálat (Biológiai kezelőrendszer)
IPPC engedély (Hulladékkezelő központ)

rendelkezésre áll
rendelkezésre áll (2004. október)
rendelkezésre áll (2004. december)

Megállapítható tehát, hogy a Mecsek-Dráva Program esetében 2004. decemberére valamennyi szükséges
környezetvédelmi engedély rendelkezésre állt, tehát környezetvédelmi szempontból a projekt megvalósítása
nem ütközik akadályba.
3.2. A PROGRAMBAN RÉSZTVEVŐ ÖNKORMÁNYZATOK JOGVISZONYÁNAK TISZTÁZÁSA
A Mecsek-Dráva Programban résztvevő önkormányzatok az önkormányzatok közötti együttműködés további
elmélyítése érdekében 2003. december elején "Mecsek Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás" néven (röviden: Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás) a
Mecsek Dráva Projekt települései társulást hoztak létre, amelynek bejegyzése 2004. február 25-én megtörtént.
A Társulási Megállapodás tisztázta a Mecsek-Dráva Programban résztvevő önkormányzatok jogviszonyát,
illetve lefektette a társulás operatív működésének és döntéshozási mechanizmusának struktúráját:
204. március 2-án 13 fővel megalakult a Társulási Tanács (TT). A tanács tagjai:

¾

Felügyelő Bizottság:
A Tanács megalakulásával együtt megválasztották a Társulás 3 tagú Felügyelő Bizottságát, amelynek
tagjai:
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¾ Projektszervezet:

A TT (Társulási Tanács) 2004. március 2-ai ülésén megalakították a Projektszervezetet. A
Projektszervezet feladata a TT mellett a Mecsek-Dráva Programmal kapcsolatos operatív feladatok
ellátása, különös tekintettel a:
• Kapcsolattartás és információátadás a Társulás tagjai között
• Kapcsolattartás a Fejlesztési Igazgatóság és a konzultáns cégek képviselőivel
• A programmal kapcsolatos anyagok áttekintése, véleményezése és a döntések előkészítése
• A TT ülések előkészítése
• A Programmal kapcsolatos adminisztratív feladatok elvégzése
4. TOVÁBBI FELADATOK A MECSEK-DRÁVA PROGRAM MEGVALÓSÍTÁS ÉRDEKÉBEN
A Mecsek-Dráva Programban résztvevő 295 önkormányzat 2004. végéig jelentő saját forrásokat biztosított a
program elindítása és sikeres megvalósítása érdekében az alábbiak szerint:
Megnevezés
Screening
Döntéselőkészítő
Megvalósíthatósági
Pénzügyi gazdasági elemzés
Pályázati kérdőív
Rendszer szintű hatásvizsgálat
Hatásvizsgálat
IPPC, hatásvizsgálat
Összesen
ÁFA
Összesen ÁFA-val

Költség (eFt)
4 500
7 050
12 390
7 504
7 504
4 850
7 300
9 600
60 698
15 175
75 873

A Mecsek-Dráva Program előkészítésének további finanszírozását a Magyar Köztársaság Kormánya által
létrehozott Nagyprojekt Alapból kívánjuk folytatni (kifizetési keret-előirányzat, XIX/3/17. alcím). Ennek
érdekében 2004. november-december hónapokban eljuttattuk a Nemzeti Fejlesztési Hivatalhoz, hogy MecsekDráva Program előkészítéséhez milyen további források szükségesek. A Kormányzathoz eljutatott anyagokban
meghatároztuk a támogatandó tevékenységek körét, kitöltöttük a szükséges adatlapokat és megküldtük az egyéb
kért dokumentumokat. A Mecsek-Dráva Program részére folyósított vissza nem térintendő támogatásból, a
projekt előkészítési (elszámolható) költségének 75%-át kívánjuk finanszírozni.
A Mecsek-Dráva Program megvalósításához szükséges további előkészítési munkái között a projekt műszaki
engedélyeztetése, földvásárlás, tenderek kiírása, illetve egyéb olyan feladatok szerepelnek, amelyek várható
költségei nettó 800 millió forintot tesznek ki.

