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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

  Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2013.  július 31-i ülésére 

5.  napirend 
 

Tárgy:   Hulladéklerakó felhagyására, utógondozására és 
rekultivációjára adott környezetvédelmi működési 
engedélyben foglaltakkal kapcsolatos teendők 

 
Előterjesztő:    Schulcz József polgármester 
 
Előkészítő:   Göndörné Frajka Gabriella jegyző 
     Kovács Edit előadó 
 
Szavazás módja:   egyszerű többség 

 
Tisztelt Képviselők! 
 
A Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 20675-
1/2013. sz. végzésében kötelezte az önkormányzatot 50.000 Ft eljárási bírság megfizetésére a 
KTVF: 6872-8/2012. számú határozattal és a KTVF: 4556-1/2009. számú határozattal 
módosított KTVF: 938-5/2007. számú környezetvédelmi működési engedélyben előírt 
kötelezettségek teljesítésének elmulasztása miatt.  
Egyben kötelezte a KDVF az önkormányzatot, hogy a környezetvédelmi működési engedélyben 
foglaltak szerint a 2012. évre vonatkozó, a rekultiváció során elvégzett munkálatokról, valamint 
az utógondozás alatt végzett ellenőrzésekről, vizsgálati eredményekről szóló teljes 
dokumentációt nyújtsuk be. Határidő: 2013. július 31. 
Dr. Csernavölgyi László környezetvédelmi szakértő megküldte a tárgyi lerakó monitoring 
kútjainak 2012. évi jelentését, azonban az összefoglaló éves jelentés a végzett munkálatokról, 
ellenőrzésekről nem került benyújtásra. 
 
A fenti hiányosság határidőre történő elkészítését dr. Csernavölgyi László a mellékelt árajánlat 
szerint 60.000 Ft összegben vállalja, mely  árajánlat elfogadását javasolja a képviselő-
testületnek, valamint az eljárási bírság megfizetésének elfogadását. 
 
Határozati javaslat: 
 

…../2013.(…….)sz. Képviselő-testületi határozat 
Újhartyán Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
az Újhartyán, külterület 072/51 hrsz. alatti hulladéklerakóval kapcsolatos 
KTVF: 20675-1/2013. sz. végzésben meghatározott 50.000 Ft eljárási 
bírság megfizetését engedélyezi.  
A hulladéklerakó 2012. évi összefoglaló jelentés elkészítésére dr. 
Csernavölgyi László ajánlatát elfogadja 60.000 Ft összegben. 
 
Határidő:  2013. július 31. 
Felelős:  polgármester 
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A KTVF: 6872-8/2012. számon módosította az Újhartyán hulladéklerakó felhagyására, 
utógondozására és rekultivációjára adott működési engedélyt. 
A Felügyelőség hozzájárult  a lerakó végleges felső záró réteg rendszer kiépítéséhez. 
Az elvégzendő munkálatok során megadta a szükséges lezárási rétegrendet, továbbá előírta a 
depóniatest átszellőztetésére 5 db gázkiszellőztető kút kiépítését.  
Határidő: 2013. december 31. 
 
Dr. Csernavölgyi László a kutak műszaki-kiviteli engedélyes tervének elkészítésére 200.000 
Ft összegben.  
 
A lerakó szükséges lezárási rétegrendjének kivitelezése elvégeztethető  az UTÜ-OKIP Kft-
vel. 
 
Határozati javaslat 
 

…../2013.(…….)sz. Képviselő-testületi határozat 
Újhartyán Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
az Újhartyán, külterület 072/51 hrsz. alatti hulladéklerakóval 

                         kapcsolatos kutak műszaki-kiviteli engedélyes tervének elkészítésére  
       adott ajánlatát 200.000 ft összegben elfogadja. 
 
       Határidő:  2013. december 31-ig 
       Felelős:   polgármester 

 
Kérem a T. képviselő-testületet a határozati javaslatok megtárgyalására és elfogadására. 
 
 
Újhartyán, 2013. június 23. 
 
 
        Göndörné Frajka Gabriella 
           jegyző sk.  

     


