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Tisztelt Képviselő-testület!
A Dunaföldvár 7837, 7838, 7839, 7843, 7844 hrsz. alatti ingatlanokon található B3
alkategóriájú hulladéklerakó rekultivációját engedélyező Közép-Dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 68004/2007. iktatószámú határozatában végleges
felső záró réteg rendszer kialakítását írta elő, melyet 2022. június 30-ig kell elvégeznie az
Dunaföldvár Város Önkormányzatának.
A végleges záró réteg rendszer kialakítása:
A végleges záró réteg kialakítását megelőzően a hulladéklerakó felületén spontán módon
kialakult fás szárú (bokrok, fák) vegetációt el kell távolítani, amennyiben az zavarja a
végleges rendszer kialakítását.
Kiegyenlítő réteg: alkalmazására a korábban kialakított kiegyenlítő réteg pótlására,
javítására és a rézsűk igazítása érdekében akkor van szükség, ha a hulladéktest felszíne
megváltozott, süllyedések, roskadások jelentek meg.
Anyaga: homogén, nem kötött, jó gázvezető-képességű, kis mésztartalmú talaj vagy kohósalak,
hulladékégető salakja. A kiegyenlítő réteg kialakítható stabilizált biohulladékból is.
Szigetelő réteg: funkciója a csapadék hulladéktestbe való bejutásának, a csurgalékvíz
keletkezésének megakadályozása.
Anyaga: természetes anyagú szigetelőréteg esetén agyag (30 cm vastagságban), mesterséges
szigetelőréteg esetén geomembrán szigetelőlemez.
Szivárgó réteg: funkciója csökkenti a csapadékvíz érintkezését az alatta lévő kis vízáteresztőképességű réteggel.
Anyaga: kavics, a rézsükön osztályozatlan homokos kavics, kőzúzalék vagy geodrén.
Fedő réteg: funkciója a csurgalékvíz minimalizálása, az alatta lévő rétegek védelme, a
növényzet telepítéséhez szükséges, megfelelő környezet biztosítása. A réteg többféle anyag
egymás fölé rétegezésével készíthető. A fedőrétegnek a szivárgó réteggel érintkező 20 cm
vastagságú alsó része erősen kötött vagy erősen kőtörmelékes tömör anyag, célszerű
osztályozott építési-bontási hulladék. A fedőréteg felső része 30 cm vastagságú humuszréteg,
amely a növények táplálását szolgálja. A humusz helyettesíthető komposzttal.
Vegetációs réteg: funkciója a víznek az alsóbb rétegekbe való bejuttatásának akadályozása,
illetve az erózióval szembeni védelem.
Anyaga: nem mély gyökérzetű, kis tápanyagigényű, szárazság- és forróságtűrő növények,
amelyek megfelelnek az ökológiai környezetnek.

A végleges záró réteg kialakítását az idei évben megkezdjük, így szükséges, hogy a
környezetvédelmi alapban rendelkezésünkre álljon az esetlegesen felmerülő költségek
fedezete.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2021. évi költségvetésben szereplő általános
tartalékból 7 millió forintot csoportosítson át a kiemelt dologi keretek közül a
környezetvédelmi alapba.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.
Dunaföldvár, 2021. március 4.
Horváth Zsolt sk.
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló
27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Dunaföldvár Város
Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Dunaföldvár Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat-és hatáskörében eljárva a képviselők
véleményének figyelembevételével úgy döntött, hogy
1. a 2021. évi költségvetésben szereplő általános tartalékból 7 millió forintot
átcsoportosít a kiemelt dologi keretek közül a környezetvédelmi alapba.
2. a polgármester jogosult
a. a beszerzési eljárás lebonyolítására, valamint a szükséges nyilatkozatok,
jognyilatkozatok, szerződések, valamint intézkedések megtételére.
b. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdése
szerinti költségvetési rendelet módosításának előterjesztésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Erről értesül:
1. Városfejlesztési és műszaki irodavezető
2. Pénzügyi és Adó Iroda

