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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 2000-ben a pásztói szeméttelepet a Közép- Duna- völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség bezáratta és előírta annak rekultivációját. A 
rekultivációs tervek elkészítésére a KOMBAUTERV Építő és Tervező Kft-t bíztuk meg. Még 
ugyan ebben az évben az elkészített terveket benyújtottuk engedélyezésre a Felügyelőséghez. Az 
eljárás alatt többször hiánypótlást írtak elő, melyet a tervező teljesített, mégis az eljárás 2005-ben 
számunkra kedvezőtlenül zárult. A tervdokumentációt a jogszabályi változások miatt 
átdolgoztattuk a tervezővel melyre 2010-ben megkaptuk a Hatóságtól a rekultivációs engedélyt. 
Az elhúzódó eredménytelen engedélyezési eljárás alatt az önkormányzat csatlakozott a 2008-ban 
megalakult Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társuláshoz, azzal a céllal, hogy a társulásban 
résztvevő településekkel (Bátonyterenye, Borsosberény, Cered, Ecseg, Etes, Karancskeszi, 
Karancslapujtő, Karancsság, Mátraterenye, Nógrádmegyer, Pásztó, Salgótarján, Somoskőújfalu, 
Szalmatercs, Szécsény) együtt a bezárt hulladéklerakók (16 db) rekultivációját megvalósítsa. A 
hulladékrekultivációs program pályázata kétfordulós, melynek első fordulóját is támogatásra 
érdemesnek tartották és a második fordulóhoz többek között elkészültek a rekultiválandó 
területek engedélyezési és kiviteli tervei, melyet közbeszerzési eljárás lefolytatása után a 
RexTerra Kft. készített. A Kft. a Társulás megbízásából benyújtotta a Felügyelőségre a 
módosított rekultivációs tervet, melyre 2011-ben egységes engedélyt kaptunk.  
 A Társulás 100 %-os támogatási intenzitás mellett benyújtotta a pályázatát a rekultivációs 
munkák megvalósítására, ami pozitív elbírálásban részesült 2.818.030.711 Ft összeggel. A 
kivitelezésre beérkezett ajánlatok azonban meghaladták a rendelkezésre álló támogatási összeget, 
ezért a Társulás többlet támogatási igényt nyújtott be. Azt elfogadták így a projekt 3.455.673.467 
Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. Pásztóra jutó beruházási költség több mint 800 
millió Ft. 
 
 A Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás 2014. november 10-i Társulási ülésén a 
jelen lévő önkormányzatok képviselői tájékoztatást kaptak a KEOP-2.3.0/2F/09-11-2012-0001 
azonosító számú „Kelet-Nógrádi hulladékrekultivációs program” megvalósításával kapcsolatban, 
melyet belefoglaltunk jelen tájékoztatónkba is. 
 A Társulás 2014. március 20-án a kivitelezésre a HGMP 2013 Konzorciummal (HE-DO 
Kft.-Geohidroterv Kft.-MENTO Környezetkultúra Kft.-Penta Általános Építőipari Kft. közös 
ajánlattevőkkel) megkötötte a vállalkozási szerződést. 2014. április 4-én megtörtént a 
munkaterületek átadása. Megkezdődtek a geodéziai felmérések és elhelyezésre kerültek a 
hirdetőtáblák is. 
15 hulladéklerakó rekultivációjának készenléti foka 75-100 % közötti. Pásztón ez 10-15 %-ra 
tehető. 
 Pásztón 2014. májusában kezdődtek meg a rekultivációs munkák, a bozót és cserjeirtás, 
valamint a hulladékáthalmozás. 2014. május 30-án a hulladéktest 8 – 10 méter mélységű, közel 
függőleges csúszást szenvedett. A kivitelező a rekultivációs munkák végzését emiatt 
szüneteltette. Az ok kivizsgálására és műszaki megoldására több műszaki szakértői javaslatot 
kért be.  
 A szakértői vélemények elkészültek, de a problémát megoldó műszaki megoldás még 
egyértelműen nem körvonalazódott. A végleges megoldásról a kivitelező a Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséggel egyeztet.  
 Jelenleg a felső platón lévő hulladék rostálása van folyamatban, azzal a kikötéssel, hogy a 
csúszó lap alatti területen továbbra is tiltott a munkavégzés.  
 
A projekt fizikai befejezésének szerződés szerinti időpontja 2015. május 28. 
 
A rekultivált területet utógondozásának ideje 20 év. A felszín alatti víz állapotának nyomon 
követése céljából a 4 db talajvíz- megfigyelő kútból félévente mintát kell venni. A 
mintavételezést és a minőségvizsgálatokat csak az arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált 
szervezet végezhet. A depónia süllyedését is ellenőrizni szükséges. Fenntartási és állagmegóvási 
munkák: a megközelítést szolgáló utak ellenőrzése és karbantartása; illetéktelenek behatolását 
megakadályozó létesítmények folyamatos karbantartása, épségük ellenőrzése; felszíni 



egyenetlenségek, süllyedések terepszintre való feltöltése tiszta talajjal; növényzet karbantartása 
(fűnyírás, kaszálás) szükség szerint, de évente legalább kétszer; az elpusztult növényzet (fű) 
pótlása minden ősszel, annak teljes záródásáig. 
 
A kivitelező a rekultivált területek utógondozását egy évig vállalta. Azután ez a feladat az 
önkormányzatra hárul, melynek költségeit tervezni szükséges 
 
Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a pásztói hulladéklerakó rekultivációjáról szóló 
beszámolót megismerte és azt tudomásul veszi. 
 
 
Pásztó, 2014. november 18. 
     
  
   Dömsödi Gábor 
 polgármester 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 

 Dr. Tasi Borbála 
 címzetes főjegyző 
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