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Somlyódi Balázs Green Network Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. vezetője 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Tisztelettel köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat. Megállapította, hogy az 
ülés határozatképes, mivel 10 fő képviselő jelen van, így azt megnyitotta. 
 
Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontot tárgyalja meg a testület. 
 
  1./ A szeméttelep rekultivációja 
 
Képviselő-testület tagjai a felsorolt napirendet 10 igen szavazattal, ellenszavazat és 

határozathozatal nélkül elfogadták, s megkezdődött azok egyenkénti tárgyalása. 

 

1./ Napirend: 
     A szeméttelep rekultivációja 

 
Molnár Gyula polgármester úr 
Az ügyrendi bizottság és a Környezetvédelmi bizottság kezdeményezésére tárgyaljuk meg az 
említett napirendet. A kivitelező Green Network Kft. cég vezetője és projektvezetője kapott 
meghívást a mai ülésre. Elég keveset tudunk a rekultiválásról, korábban nem kaptunk arról 
információt, hogy itt áthalmozásra kerül másik szeméttelepről olyan hulladék, - lakosság és a 
testület tagjai is látták - amit egyértelműen szemétnek minősítünk. Ez azért is sarkalatos 
kérdés, mivel az elmúlt 1 év alatt a lakosságot le kellett állítanunk, hogy bármit is oda 
kivigyen. Ehhez képest most a rekultiváció során több további ezer köbméterek kerülnek be 
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oda, ezért kerül sor erre a mai megbeszélésre. Tegnap délutántól a szállítást szünetelteti a 
kivitelező kérésemre. A Környezetvédelmi Felügyelőségnél az illetékes osztályvezetőt ma 
ismét hívtam, hogy a kérdéseinkre a választ mikor fogjuk megkapni, telefonba elmondta, 
hogy teljesen szabályos a tevékenység. A felügyelő is ugyanezt állapította meg. Elmondtam, 
hogy nagyon agaszt bennünket az a sok szemét, ami ide bekerült. Ennyi a körülmény, ezért 
szeretném, ha egy ismertetést adnának a megjelent kivitelezők.  
 
Somlyódi Balázs Green Network Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. cégvezetője 
Röviden az SGNK-2009. konzorcium nyerte ebben a régióban található hulladéklerakók 
rekultiválását, ennek a konzorciumnak tagja a Strabag Kft., a Közgép Zrt. és a Green Network 
Kft.. Területi leosztás szerint ennek a régiónak a rekultiválását mi végezzük. A megbízónk az 
önkormányzati társulás. Tavaly nyáron sikeresen pályáztunk közbeszerzésen a rekultiválásra, 
ezt megnyertük és az adott szerződéses feltételek, tender tervek, rekultiválási engedélyek és a 
hatályos jogszabályok alapján megkezdtük ezt a tevékenységet, melyet a környezetvédelmi 
hatóság is ellenőrzött itt Dunavecsén, és rendben talált. Többszöri bejáráson problémák 
merültek fel, ezért szeretném tájékoztatni Önöket, hogy valójában itt mi történt és milyen 
irányok alapján végezzük a kivitelezési munkát. Elhoztunk több példányban 
dokumentumokat, amelyeket át szeretnénk adni Önöknek, amely tartalmazza a rekultiválási 
engedélyt, a cégünk engedélyeit, a hatósági bejáráson felvett jegyzőkönyvet. A Green 
Network Kft. országos hulladékkezelési és hasznosítási engedéllyel rendelkezik, és az alapján 
végzi ezt a tevékenységét mind itt, mind a régió többi hulladéklerakóján is. A jogszabályi 
háttér, amelyik előírja a rekultiválás követelményeit és a tervezőnek irányt ad arra, hogy mit 
tervezhet, mit fog a lakosság jóváhagyni. A 20/2006. Korm. rendelet szerint a hulladéklerakó 
rekultivációnál, az átmeneti zárásnál, ha még nem kerül véglegesen lezárásra a 
hulladéklerakó, a hulladék nem kerül elszállításra, hanem földdel történő lefedés történik. A 
kiegyenlítő réteg, azt a célt szolgálja, hogy a terület egyenetlenségei a lejtési viszonyok 
kialakításra kerüljenek - lehet előkezelt hulladék. Akkor végezhető ilyen tevékenység, ha a 
kivitelezőnek van kezelési és hasznosítási engedélye. Ezt ellenőrizte le a környezetvédelmi 
hatóság, és ez alapján hagyta, hogy folytassuk ezt a tevékenységet. Az a tény, hogy ide 
hulladék kerül leszállításra, ez annyiban igaz, hogy ez a jogszabálynak megfelelő előkezelt 
hulladék, amely a tervek, engedélyek és jogszabályok szerint került meghatározásra, hogy 
milyen fajta frakció, melyik rétegbe kerülhet beépítésre. Maga a megállapítás, hogy ide 
hulladék kerül beszállításra annyiban igaz, hogy ide előkezelt hulladék kerül beszállításra. 
Erre adtunk ajánlatot, így nyertük meg a közbeszerzési pályázatot, e szerint végezzük a 
munkánkat a mi megrendelőnk felé. Igazából, olyan probléma előtt állunk, hogy nekünk a 
kivitelezést folytatnunk kell a papírok alapján, amit a hatóság jóváhagyott és ezzel a terület 
tulajdonosa az önkormányzat nem ért egyet. Ezt az ellentmondást szeretnénk valahogy 
megoldani, mivel kötbérterhes határidőnk van, ezért a tevékenységet folytatnunk kell. 
Amennyiben az önkormányzat hoz egy döntést, hogy ez a tevékenység nem folytatható – 
leállítja a munkát – úgy nekünk e szerint kell eljárnunk a megbízónk felé. Ezért a 
megbízónktól többletköltséget fogunk követelni, mert ezt az anyagot máshova kell 
elszállítani. Ezt a hulladékot egy szigetelt lerakóba kell elhelyezni. Azt szeretném kérni, hogy 
próbáljuk megbeszélni, hogy hogyan tudunk előre haladni. Nekünk az a fontos, hogy 
mindenki számára egy megnyugtató megoldást találjunk, a kivitelezést folytatni tudjuk, mert a 
kivitelezést be kell fejezni. Nem az a legfontosabb, hogy ez a fajta tevékenység megfelel 
mindenfajta kiírásnak, hanem, hogy a helyi érdekekkel se ütközzön.  
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Ámán István képviselő úr 
Kérdésem, hogy belefér-e az előkezelt hulladék kategóriába a másfél méteres betonoszlop, a 
teherautó gumiabroncs és a száz literes vegyszeres tartáj, a többit nem sorolom, mert 
sorolhatnám fél óráig.  
 
Bán Zalán Green Network Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. termelési igazgatója 
Kétfajta anyagból kerül kialakításra a kiegyenlítő réteg, egyrészt amit átszállítunk, ami 
előkezelésen átesett, másrészt – engedéllyel rendelkezünk -  áthalmozott hulladékból. A 
hulladéklerakó kb. 4 hektáron terült el, ebből 2,7 hektáros lerakót kell csinálnunk, magyarán 
1,3 hektáron össze kell húznunk a hulladékot. Amit ott összehúzunk, azzal nem tudunk mit 
csinálni, beépítésre kerül a depóniatestbe. 
 

Ámán István képviselő úr 
A frissen beszállított hulladékba voltak az említettek, nem az összetúrt szemétben. 
 
Bán Zalán Green Network Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. termelési igazgatója 
Előfordul, hogy olyan méretű anyagok kerülnek bele, száz százalékos előkezelés nincs. A 
képviselő úr is és a felügyelő is leellenőrizte, hogy az előkezelés az előírásoknak megfelelően 
történik. Osztályozunk és szétszedjük a megfelelő frakciókra, ez nem száz százalékos, de 
igyekszünk. 
 
Somlyódi Balázs Green Network Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. cégvezetője 
Előfordulhatott az is, hogy a gépkezelő rossz anyagot rakott fel, azt meg tudjuk ígérni, hogy 
jobban ellenőrizzük ezt a tevékenységet.  
 
dr. Gulyás Attila képviselő úr 
A táblázat alapján kiszámítottuk 130 ezer köbméter hulladék volt a lerakóban. Mennyi az a 
hulladékmennyiség, amit átdeponálnak? Az anyag 2. oldalán 1500 m³ szerepelt, kérdésem, 
hogy ennyi kerül átdeponálásra?   
 
Bán Zalán Green Network Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. termelési igazgatója 
Az 1500 m³ az a mennyiség, ami átdeponálandó hulladék, a felszabadítandó 1,3 hektárról 
átdeponálásra kerül. Összesen 8-9 ezer köbméter kiegyenlítő rétegre van szükség, ha ebből 
1.500 m³ átdeponálunk, akkor még mindig van kb. 7 ezer m³ híja. Ez a mennyiség kerül 
átszállításra Akasztóról.  
 
dr. Gulyás Attila képviselő úr 
Feltételezem a szállításról okmányok készülnek, ezeket úgy gondolom, folyamatosan 
ellenőrizni kellene, hogy az a mennyiség kerül-e ide átszállításra, ami az engedélyben 
szerepel. Az általános engedélyükben 80 mm-nél nagyobb frakciók szerepelnek.  
 
Bán Zalán Green Network Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. termelési igazgatója 
Igen 80 mm-nél nagyobb frakciót lehet használni a kiegyenlítő rétegnél, ami 20-80 mm 
közötti azt az alsó fedőrétegben. 
 
dr. Gulyás Attila képviselő úr 
Ez meglehetősen pontatlan véleményem szerint, bár erről nem Önök tehetnek. Nagyon 
fontosnak tartom a megfelelő frakcióra történő bontást és azt, hogy az kerüljön ide minden 
egyes szállítmányba, illetve az ideszállított mennyiséget is jó volna, ha tudnánk. Elhangzott az 
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is, mennyiben nem kerül ideszállításra a kiegyenlítő réteg, akkor azt szigetelt lerakóba kell 
szállítani. Kérdésem, hogy akkor ide miért lehet szállítani?  
 
Somlyódi Balázs Green Network Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. Cégvezetője 
Ez a projekt adottságából adódik, ebben a régióban ez a lerakó kerül átmenetileg bezárásra. 
Jogszabály szerint ezt a hulladékot ide át lehet szállítani, egyébként nincs a környéken 
elérhető távolságban, ahová ezt le lehetne rakni. 
 
Ámán István képviselő úr 
Magánnyomozást folytattam és megtudtam, hogy ezt a hulladékot Izsákon várják, ahol 2000 
Ft-ot kellene fizetni köbméterenként.  
 
Somlyódi Balázs Green Network Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. Cégvezetője 
Visszamennék az elejére, mivel képviselő úr több dolgot is kérdezett. A szállítólevelek 
kapcsán el kell mondanom, hogy a cégünknek kötelessége záródokumentációt elkészíteni, 
amit a Környezetvédelmi Felügyelőségnek jóvá kell hagynia. Ez a munkafolyamat akkor 
fejeződik be, ha a felügyelőség ezt jóváhagyja, az összes szállítólevelet, engedélyt, 
laborvizsgálatokat össze kell raknunk. Ebből, minden további nélkül tudunk idehozni egy 
példányt.  
A frakciókkal kapcsolatban, a szétválasztási technológia 3 frakcióra választja a hulladékot, ez 
határozza meg, hogy melyik hulladék hová építhető be. Tény és való, hogy szerencsétlen, 
hogy nincs felső határ meghúzva. Ami nem hasznosítható hulladék, nem a rekultiváció célját 
szolgálja vagy veszélyes hulladék az elszállításra, kerül Izsákra, illetve más 
hulladéklerakókba.  
 
Bán Zalán Green Network Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. termelési igazgatója 
Az engedélyünk is így szól, hogy az átszállítás rostálás után más hulladéklerakónál 
engedélyezett, amennyiben a réteg kialakításához szükséges, illetve a keletkezés helyszínén 
felhasználandó. Ha más hulladéklerakó rekultivációja során nem hasznosítható azt kell 
hulladékártalmatlanító szervezetnek átadni. Visszatérve a kérdésére 4 frakciót képzünk, mert 
van egy olyan rész, ami nem ide kerül elszállításra, hanem szigetelt hulladéklerakóba.  
 
Somlyódi Balázs Green Network Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. Cégvezetője 
Erre van egy keret a szerződésünkben, mely szerint az a kivitelező feladata, hogy az 
engedélyek és szerződések, kötelezettségek szerint úgy kezelje ezt a hulladékot, hogy 
engedélyes befogadóba eljusson az, aminek oda kell mennie. Ez az egésznek az alapelve, 
hogy ne keletkezzen több hulladék, nem azért épülnek ezek a hulladéklerakók EU-s 
finanszírozásból, hogy utána a régi lerakókból – amiket bezártak – megtömjék őket.  
 
Ámán István képviselő úr 
Pedig pontosan ez történik, hogy az akasztói és dunatetétleni bezárt szeméttelepnek a 
szemetét hordják ide át. Már jó néhány éve nem engedjük, hogy a lakosság kivigye a 
szemetét, még egy-két talicskányi építési törmeléket sem. A lakosság fizet a konténeres 
elszállításért vagy szabálytalanul beleteszi a kukába. Ezzel szemben Önök három hete 
egyfolytában, kb. 15 kamionnal, napi 3-4 fordulóval hordják rendszeresen. Számításaim 
szerint 30 ezer köbmétert hordtak ide. Kérem, magyarázza meg.  
 
Somlyódi Balázs Green Network Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. cégvezetője 
Ez két külön probléma, két külön szabályozás. A 20/2006-os jogszabálynak nem megfelelő 
hulladéklerakókat be kellett zárni, és nem szállítható semmilyenfajta hulladék ezekbe, a 
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lerakókba, ez egy csatlakozási követelmény volt, ez húzódott tavaly nyárig. Mindenki ezt 
figyelte, bezárták őket és utána nem lehetett ide hozni semmilyen hulladékot. Ez a szabály 
maga a hulladéklerakó üzemeltetésére vonatkozott. Egy másik jogszabály kimondja, hogy az 
engedélyes kezelő egy bejelentett hasznosítás mellett a jogszabálynak megfelelő 
hulladékfajtákat hasznosíthatja. Ezeknek, a hulladéklerakóknak a bezárására felhasználható 
olyan hulladék, ami nem okoz semmilyen kárt, szennyezést. Így kivédésre kerül, hogy ne 
vigyék be egy olyan lerakóba az ilyen hulladékot, ami szigetelt, drága monitoring rendszer, 
nyomon követés és adminisztráció van benne, önkormányzati és uniós finanszírozásból épült, 
és 30 évre van tervezve. Hulladéklerakókat háromféleképen engedi a jogszabály, hogy 
bezárásra kerüljenek: teljesen, átmenetileg és véglegesen. Az átmenti bezárás is két lépcsőben 
történik. Akasztón felszámolásra kerül a hulladéklerakó, mert a két lépcsős vizsgálat során a 
tervezők arra a döntésre jutottak, illetve a hatóság azt hagyta jóvá, hogy innen a hulladék 
elszállításra kerüljön. Itt Dunavecsén az a döntés született, hogy ez a lerakó átmenetileg 
zárásra kerül. A dokumentumok, illetve jogszabályok ezt lehetővé teszik. Egyébként sittet a 
lakosság minden további nélkül behozhatna, de mi, mint kivitelező kaptunk egy megbízást, 
hogy ezt megcsináljuk. Nekünk, a mi papírjaink szerint kell eljárnunk, van egy kényszerünk, 
hogy ezt végezzük, mert a kötbér tönkretenné az egész cégünket. Ezért valamilyen irányba 
szeretnénk előremozdulni a kivitelezés során. Az, hogy egy-két napra megállítottuk a 
munkafolyamatokat, magától értetődő. De eljön az-az idő, hogy folytatnunk kell a 
kivitelezést, mert ha a megbízónk felé ezzel jelentkezünk, akkor félek tőle, hogy baj lesz - azt 
viszont nem szeretnénk.   
 
dr. Gulyás Attila képviselő úr 
Abban kellene, hogy biztosak legyünk, hogy ide ténylegesen csak az engedélyben szereplő 
frakcióméretű hulladék kerül. A megoldás ez lenne, még akkor is, ha esetleg elvileg nem 
értünk egyet azokkal a jogszabályokkal, amelyek, lehetővé tesznek ilyen engedély kiadását. 
 
Bán Zalán Green Network Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. termelési igazgatója 
Ezeknek, a jogszabályoknak az ismeretében adtuk az ajánlatunkat és az eddigi tapasztalatok 
alapján kalkuláltunk a frakciók mennyiségével. A hulladékszállításnak és az átvételnek elég 
szigorúak a szabályai. Van a projektnek egy műszaki ellenőre, független mérnöke, akik 
ellenőrzik a tevékenységet, és persze a hatóság, aki szúrópróbaszerűen ellenőriz. 
 
dr. Gulyás Attila képviselő úr 
Kérdésem, hogy ezekről a szúrópróbaszerű ellenőrzésekről készül-e jegyzőkönyv. 
 
Somlyódi Balázs Green Network Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. Cégvezetője 
Ha nem megfelelő dolgot tapasztal, akkor az építési naplóba beleír. 
 
Vörös Sándor képviselő úr 
Olyan probléma van, amit nem tudunk feloldani, maximum belenyugszunk, illetve nem 
nyugszunk bele. A kivitelezőnek papírja van róla, hogy idehordhatja ezt a frakcionált 
hulladékot, mi azt szeretnénk, hogy ne kerüljön ide egy gramm se. A másik probléma viszont 
az, hogy megtiltottuk a lakosságnak, hogy sittet kivigyenek a hulladéklerakóba, most viszont 
tonna számra hordják a szemetet. Így az önkormányzat, illetve a képviselők kerültek 
problémás helyzetbe, amit nyilván nem tudnak Önök feloldani. Azért is nem értem, mert 
Dunavecse alatt jelentős vízbázis van, ivóvízbázis, ami ki is van jelölve a település több 
pontján.  
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Bán Zalán Green Network Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. termelési igazgatója 
Hogy melyik lerakó maradhat a helyén, illetve melyik kerülhet helyben rekultivációra, és az 
előkezelt hulladék melyikbe kerülhet ennek eldöntése a felülvizsgálat során a tervezőké, 
illetve a hatóság feladatkörébe tartozik. A környezetvédelmi felügyelőség ezt több lépcsőben 
engedélyezte, jóváhagyta. Nekünk nincs jogunk felülírni a hatóság döntéseit.  
 
Ablonczy Gábor képviselő úr 
Ezzel csak az a probléma, hogy azt nem kérdezték meg, akinél a szemét le lett rakva. 
 
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony 
Alapvető probléma abból adódott, amikor Önök szerződést kötöttek a társulással. A 
szerződésben részletesen benne volt, hogy konkrétan mi lesz a feladat, hiszen köbméterek 
alapján tudtak árajánlatot készíteni. Ez alapján kapták meg a megbízást és ez alapján 
számlázhatnak. Az a szomorú, hogy maga a tulajdonos minderről nem tud semmit, és 
szomorú, hogy akkor derül ki, amikor már látszik, hogy hordják a hulladékot. Akkor lehetett 
volna kifogást emelni, ha a település vezetése azt látja, hogy mire kötöttek szerződést. Azt 
nem értem, hogy miért nem volt kötelessége a polgárdi társulásnak részletes szerződést 
megküldeni részünkre. Úgy érzem, valahol itt sántít a szabályosság elve.  
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Pár évvel ezelőtt a megfelelő környezetvédelmi engedélyekkel rendelkező felmérő cég 
elkészítette a tanulmánytervet, a terv alapján be lett adva Brüsszelbe 83 hulladéklerakó 
rekultivációja, abba is az szerepel, hogy fedendő.  
 
Vörös Sándor képviselő úr 
Annak idején arról volt, hogy be lesz fedve, füvesítve és parkosítva.  
 
Ámán István képviselő úr 
Nem arról volt szó, hogy a szeméttelepet szeméttel fogják feltölteni.  
 
Bán Zalán Green Network Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. termelési igazgatója 
Még egy 4-5 napra való elszállítandó anyag van. Utána megkezdődne a föld beszállítása, erre 
a hulladéklerakóra 50 cm földet kell hordani, aztán füvesítésre és körbe fásításra kerülne sor. 
A kiviteli munkára október 1.-je a határidő.  
 
Ámán István képviselő úr 
A lakosság sajnos nem ilyen megértő és az önkormányzatot hibáztatják.   
 
Bán Zalán Green Network Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. termelési igazgatója 
Két-három hetet kell már csak várni és a lakosság is meg fog nyugodni, mert látja az 
eredményét a munkának.  
 
Ablonczy Gábor képviselő úr 
Aki elvitetett 5-6 konténerrel és több tízezer forintot kifizetett, nem fogja megérteni.  
 
Somlyódi Balázs Green Network Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. cégvezetője 
Mi azt megértjük, hogy ez egy nagyon előnytelen helyzet, de az a baj, hogy erre nem mi 
vagyunk a megoldás. Nem tudunk ezzel mit kezdeni, és attól félek, hogy a polgárdi társulás 
sem fog mit tenni.  
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Ablonczy Gábor képviselő úr 
Az egyik jogszabály a lakosság részére bezárja, a másik jogszabály egy cégnek megengedi. 
Nagyon érdekes. 
 
Matula Jánosné képviselő asszony 
Én az előttem felszólaló képviselőtársakkal egyetértek, úgy gondolom, hogy meg vannak 
vezetve az önkormányzatok azzal, hogy a területükön idegen felségjelű autók dolgoznak. Én 
elvárnám, ha egy ilyen folyamat elkezdődik, hogy egy előzetes tájékoztatás, egyeztetés 
legyen, hogy mire számíthatunk. Ne legyen olyan, ha polgármestertől, képviselőktől 
megkérdezik, hogy ez miért van, meg tudjuk magyarázni. Elhangzott az urak részéről, hogy a 
hulladékot előzetesen átválogatják, akkor a gumiabroncs és a hordók mit keresnek benne? 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
A gumiabroncs nem számít veszélyes hulladéknak.  
 
Matula Jánosné képviselő asszony 
Kérdésem, ha később kiderül, hogy veszélyes hulladék van a fű alatt, akkor a veszélyes 
hulladékokra vonatkozó költségeket ki fizeti? A másik dolog, hogy tavaly nyár óta úgy 
tudtam, hogy a hulladéklerakó be van zárva, miért nem azokra a helyekre hordták a szemetet, 
ami még működőképes? A környéken gyümölcstermesztés folyik, kérdésem, hogy ebben a 
tekintetben a hulladék át le-e vizsgálva?  
 
Bán Zalán Green Network Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. termelési igazgatója 
Későbbi problémák felmerülésére, ennek kezelésére van egy garanciális visszatartás a 
megrendelőnél. Ki kell építenünk egy monitoring rendszert a lerakó körül monitoring 
kutakkal, amit negyedévente vizsgálni kell, azt a felügyelőség részére kiértékelve meg kell 
küldenünk.  
 
Somlyódi Balázs Green Network Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. Cégvezetője 
Ha itt valamilyen anyag korábban volt, illetve bekerült, végsősoron nyomon követhető, mert 
látszani fog, ha bármilyenfajta szennyezés van a talajvízben. Mi ebben dolgozunk sok éve, 
még ilyen nem volt, nem fordult soha elő. A munkavégzést a szerződés alapján bejelentettük 
oda ahova kell, bár tény, hogy eljöhettünk volna előtte konzultálni. Ez teljes mértékben 
belátjuk, hogy hibáztunk, de a munka heve miatt megfeledkeztünk róla.   
 
Kovács Éva jegyző asszony 
Kérdésem, ha Dunavecse települése kénytelen elszenvedni a rekultiváció ilyen módon történő 
végrehajtását, akkor egy ilyen volumenű projektből, miért nem részesedhet? Hiszen Önök 
jelen pillanatban ingyen teszik le Dunavecse településen ezt a szemetet. 
 
Somlyódi Balázs Green Network Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. Cégvezetője 
Az EU támogatási rendszerében a kedvezményezett az önkormányzati társulás semmilyen 
hasznot nem kaphat, mert az EU nem azért ad pénzt, hogy az önkormányzat ebből profitáljon, 
hanem, azért ad pénzt, hogy valami megvalósuljon, hogy abból közvetett módon profitáljon. 
Mi ez alapján adunk ajánlatot. 
 
Bán Zalán Green Network Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. termelési igazgatója 
A rekultivációs engedély alapján lehetőség volt ideszállítani ezt az előkezelt hulladékot, mi ez 
alapján kalkuláltunk.  
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Kovács Éva jegyző asszony 
Mindez, ami most elhangzott az itt élők tekintetében méltánytalan és nem csak az ő 
szempontjukból, hanem az ő érdekeit képviselő önkormányzatot nézve is.  
 
Somlyódi Balázs Green Network Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. Cégvezetője 
Értem a problémát, de az a baj, hogy erre mi nem jelentünk megoldást.  
 
Ámán István képviselő úr 
Nekünk azzal van problémánk, aki ezt engedélyezte.  
 
Somlyódi Balázs Green Network Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. Cégvezetője 
Ha többletköltség adódik, akkor a társulásnak ezt önrészként ki kell fizetnie, ha valami eltérés 
van, valamit nem úgy kell megcsinálni, mint ahogy a tervekben, engedélyekben, 
szerződésekben le van írva.  
 
Ablonczy Gábor képviselő úr 
A 83 önkormányzat közül hányan vannak hasonló helyzetben? A másik kérdésem, hogy hány 
helyen voltak kivitelezők? 
 
Somlyódi Balázs Green Network Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. Cégvezetője 
Nem tudom megmondani, hogy van-e hasonló helyzetben önkormányzat. Az országban sok 
helyen dolgoztunk pl. Zalai projekten, Homokhátsági projekten, szolnoki területen is. A 
hatóság minden esetben helyénvalónak találta a kivitelezést és kifizetésre is került.  
 
Bán Zalán Green Network Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. termelési igazgatója 
Általában a hulladéklerakó mérete meghatározza, hogy bezárásra kerül-e vagy sem. 
Szabályként elmondható, hogy 10.000 m3-nél nagyobb hulladéklerakók szinte sosem 
kerülnek felszámolásra, mert egyszerűen nem költséghatékony, még az unió sem ad annyi 
pénzt, hogy meg lehessen oldani. Százezer köbméternél nagyobb hulladéklerakót iszonyatos 
nagy költséggel lehetne felszámolni. 
 
Ablonczy Gábor képviselő úr 
Egyszerűen a társulásba belépett önkormányzatok viselik ennek a minden terhét, minden 
méltánytalanságát. Persze nem is tehettünk mást, mivel a társulásba be kellett lépni.  
 
Krizsics János képviselő úr 
Két lehetőségünk van, az egyik az, hogy jogi útra tereljük az egészet, és akkor ránk fogják 
verni az egészet, vagy ezzel a technológiával befejezik. Többen úgy gondoltuk, hogy ami 
szemét itt van, azt elrendezik, lefedik földdel és befüvesítik. Viszont van egy nagyobb 
hatóság, aki kigondolta, hogy a 83 hulladéklerakót össze lehet hordani ötvenre. Bennünket, 
viszont nem tájékoztattak, hogy ez így zajlik.  
 
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony 
Itt van joghézag, mert szerintem kötelezettsége lett volna a tulajdonost értesíteni, hogy a feje 
fölött mi zajlik.  
 
Kovács Éva jegyző asszony 
Mekkora az ellentmondás, nemrégen a Környezetvédelmi Hatóság megbüntette az 
önkormányzatot pénzbírságra, azért mert a szeméttelepet nem tudta őriztetni és a bezárás 
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elrendelése óta illegális szemétlerakás történt. Ugyanakkor másik tollvonással, másik 
határozatában elrendelte a szemét idetörténő betelepítését.  
 
dr. Gulyás Attila képviselő úr 
Kérdésem, hogy az ideszállítás milyen időintervallumban történik? 
 
Bán Zalán Green Network Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. termelési igazgatója 
A szállítás 7,00 – 17,00-ig történik, kb. 4-5 napot, venne igénybe az előkezelt hulladék 
ideszállítása, utána a földdel történő szállítás következne.  
 
dr. Gulyás Attila képviselő úr 
Kérésem az lenne, hogy az előkezelt hulladékról részletes leírást szeretnénk kapni.  
 
Bán Zalán Green Network Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. termelési igazgatója 
Erre a kérésre az engedélyünket tudom mutatni, az engedély két helyen is rendelkezik róla.    
 
dr. Gulyás Attila képviselő úr 
Szeretnék kérni egy összefoglalót, ami nem annyira jogszabály ízű. A megoldás az lenne, ha 
minden egyes lerakást ellenőrizne valaki. Lehetséges? 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
A településőrökkel meg tudjuk oldani az ellenőrzést. 
 
Krizsics János képviselő úr 
Kérdésem, ha 10 év múlva visszakerül a Mezőgazdasági Zrt. tulajdonába a terület, de az 
ellenőrzések során valami előjön, akkor a Zrt.-t, illetve az önkormányzatot nem büntethetik 
meg? 
 
Bán Zalán Green Network Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. termelési igazgatója 
Ha bármiféle probléma van már az első években ki fog derülni.  
 
Somlyódi Balázs Green Network Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. cégvezetője 
Itt a garancia az, hogy kutak kerülnek kialakításra, amelyeket negyedévente ellenőriznek. Ha 
probléma adódik, akkor nekünk 2012. március 31.-től számított 36 hónapig kötelesek 
vagyunk ezt a problémát rendezni.  
 
Ablonczy Gábor képviselő úr 
Ami elhangzott szeretnénk írásban is látni.  
 
Molnár Gyula polgármester úr 
El fogják küldeni, ezt az ígéretet kaptam.  
 
Ablonczy Gábor képviselő úr 
Ne e-mailen küldjék el, hanem elsőkézből való dokumentekkel. Én azt szeretném, hogy az 
önkormányzatnak meg legyen a biztosítéka.  
 
Vörös Sándor képviselő úr 
Ez a projekt biztosan elbírja azt, hogy elviszik közjegyzőhöz és hitelesítik. Én azt javaslom, 
hogy hozzunk olyan tartalmú határozatot, hogy Dunavecse város önkormányzata nem ért 
egyet a rekultiváció jelenlegi megvalósításával – a szemét ideszállításával – de amennyiben az 
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illetékes hatóság engedélyt ad, akkor nem tudunk mit tenni, de kérjük a törvényalkotókat, 
hogy a későbbiek folyamán vizsgálják felül az idevonatkozó passzusokat.  
 
dr. Gulyás Attila képviselő úr 
Javaslom, hogy az Ablonczy képviselő úr által javasoltak is kerüljenek bele a határozatba, 
illetve az én javaslatom, ami az ellenőrzésre vonatkozott.  
 
Vörös Sándor képviselő úr 
Gyakorlatilag ezzel a határozattal az urakat is megnyugtatjuk, - nem nagy örömünkre – hogy 
folytathatják a tevékenységet, de mi azért fenntartjuk a jogot, hogy valami úton-módon 
próbáljuk a szemetet eltüntetni. Elfogadható az Önök részéről? 
 
Somlyódi Balázs Green Network Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. cégvezetője 
Igen elfogadható. Egyébként a szerződéses kötelezettségünk a teljesítés és jótállási 
bankgarancia nyújtása, ami a szerződött összegnek a 10 %.-a. Itt van egy forintosítható, 
kézzelfogható biztosíték, hogy ebbe a befejezéstől számított 36 hónapba a vállalkozó 
visszajön és cselekszik. Tehát ez több tízmillió forintos garancia, mely szerint, ha nem teljesít 
a vállalkozó, akkor ténylegesen készpénzzé tehető és ebből a helyreállítás finanszírozható.  
 
Ablonczy Gábor képviselő úr 
A határozatba negyedikként betenném azt, hogy levélben megkeresném az államtitkárt, és 
állásfoglalást kellene kérni tőle.  
 
Molnár Gyula polgármester úr 
A környezetvédelmi hatóságnak ott van az államtitkár levele és holnapra várja a választ.  
 
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az 
elhangzottakkal? 
 
Ámán István képviselő úr 
Névszerinti szavazást szeretnék kérni.  
 
Ablonczy Gábor képviselő úr 
Egyetértek képviselőtársam véleményével. 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
A kérést figyelembe véve, szavazásra teszem fel az alábbi kérdés, ki ért egyet azzal, hogy 
névszerinti szavazás legyen az elhangzottak alapján? 
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúan, egyetértettek a javaslattal. 

 
Polgármester úr ez után kérte a képviselőket, hogy nevük elhangzása után igennel vagy 
nemmel szavazzanak. 
 
Krizsics János: igen 
Ablonczy Gábor: nem 
dr. Gulyás Attila: igen 
Fenyvesiné Kabók Aranka: igen 
Vörös Sándor: tartózkodik  
Ámán István: nem 
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Dobos Jánosné: igen  
Matula Jánosné: igen 
Halászné Kovács Éva: nem 
Molnár Gyula: igen 
 
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal,4 ellenszavazattal szavaztak. 

 
Ablonczy Gábor képviselő úr 
Amennyiben a környezetvédelmi minisztériumtól egy pozitív állásfoglalás érkezik, akkor én 
is megváltoztatom a véleményem.  
 
Matula Jánosné képviselő asszony 
Én azért fogadom el, mert tudom, ha nem fogadom el, akkor súlyosabb következményei 
lehetnek.  
 
Vörös Sándor képviselő úr 
Úgy gondolom, ha az államtitkár úr nem megfelelőnek tartja, akkor hivatalból úgyis leállítatja 
a kivitelezést.  
 
Somlyódi Balázs Green Network Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. cégvezetője 
A hatóság kint volt szemlézni a területet, megfelelőnek találta a kivitelezést, nem állította le a 
tevékenységet, sőt megvizsgálta az összes papírt, ezért jegyzőkönyv is készült.  
 
dr. Gulyás Attila képviselő úr 
Kérdésem, hogy mikorra kapunk választ? 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
A környezetvédelmi hatóság vizsgálatából és a jegyzőkönyvből nem derül ki semmiféle 
szabálytalanság.  
 
Ablonczy Gábor képviselő úr 
Én addig tiltakozni fogok, míg a tiltakozási lehetőség megvan ellene.  
 
Somlyódi Balázs Green Network Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. cégvezetője 
Azt szeretném kérni, hogy írják le hivatalosan, mi ezt meg fogjuk mutatni a mi 
megbízónknak, hogy van egy hatósági jóváhagyásunk és egy önkormányzati tiltakozás. Mi ezt 
a rezikót nem vállaljuk be, előállunk a többletköltséggel, a kötbér veszélyével és akkor e 
szerint fogjuk eljárni.  
 
Vörös Sándor képviselő úr 
A szerződésben a többletköltséget kire terhelik? 
 
Somlyódi Balázs Green Network Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. cégvezetője 
A megbízónkra, neki a támogatási szerződés szerint kell eljárnia. Gyakorlatilag október 1.-ig 
be kell fejezni a munkát, gyakorlatilag 4-5 napos szállításról beszélünk.  
 
Bán Zalán Green Network Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. termelési igazgatója 
Ez a hulladék, ami ide kerül különösebb környezeti kockázatot a már itt található 120 ezer 
m3-rel szemben nem jelent. Ha leállításra kerül a szállítás, csúszik a projekt, akkor a 
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vállalkozót meg fogják kötbérezni, mert nem tudja határidőre befejezni. Legrosszabb esetben 
ki is kerülhet a hulladék rekultivációs projektből.  
 
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony 
Ki döntötte el azt, hogy a feltöltés honnan érkezzen? 
 
Bán Zalán Green Network Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. termelési igazgatója 
Erre az engedély lehetőséget biztosít, hogy másik felszámolandó hulladéklerakóból kerüljön 
átszállításra, az, ami nem hasznosítható.  
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Megkérdezem a képviselő-testület tagjaitól, hogy folytathatják-e a tevékenységet a 
kivitelezők vagy sem? 
 
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony 
Véleményem szerint úgy tegyük fel szavazásra a kérdést, hogy folytathatják a munkát azzal a 
megkötéssel, hogy mi is megkeressük az államtitkár urat a problémával, dokumentálva az itt 
folyó munkákat – kép, egyéb anyagokkal. Ezzel kiküszöböljük azt, hogy kötbért fizessünk, de 
viszont a másik úton elindítunk egy eljárást.  
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet alpolgármester asszony 
javaslatával? 
 
A képviselő-testület tagjai 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot 

hozták: 

 
275/2010.sz.Kt.h. 
A szeméttelep rekultivációja 
          H a t á r o z a t 
 
 
1./ A képviselő-testület nem ért egyet az önkormányzat fenntartásában lévő hulladéklerakóval 
kapcsolatos rekultiváció jelenlegi megvalósításával – szemét elhelyezés -, de amennyiben az 
illetékes hatóságok döntései megfelelnek a hatályos jogszabályi előírásoknak arra kéri a 
jogalkotókat, hogy vizsgálják felül az idevonatkozó jogszabályokat annak érdekében, hogy 
más településnek ne kelljen ilyen méltatlan helyzetet megélniük. 
 
2./ A képviselő-testület felkéri a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulást, hogy a dunavecsei hulladéklerakó rekultivációjával kapcsolatos valamennyi 
dokumentumát hitelesített formában küldje meg az Önkormányzatnak.  
 
3./ A képviselő-testület felkéri Molnár Gyula polgármestert, hogy  
- a hulladéklerakóba történő beszállítás valamennyi napján oldja meg az ellenőrzést – mit 
hoznak - 
- levélben keresse meg dr. Illés Zoltán a környezetügyért felelős államtitkárt, s kérjen 
állásfoglalást. 
 
4./ Ezen határozatról értesül: 
- Molnár Gyula polgármester  
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- Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás  
  8145 Polgárdi, Batthyány u. 122. 
- dr. Illés Zoltán környezetügyért felelős államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest   
   V. Kossuth tér 11. 1055 
 
 
Nyílt ülés keretében több napirend volt, a képviselők az 1990. évi LXV. törvény értelmében a 

továbbiakban zárt ülésen folytatták munkájukat. 

 

 

Kmft. 
 
 
 
 
 Molnár Gyula          Kovács Éva 
            polgármester                      jegyző 
 
 
 
   
 


