
A probléma megoldása 
A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás 2008-ban került mega-
lapításra azzal a céllal, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város körzetében lévő települések 
közösen jogosultak legyenek a rekultivációra pályázatot benyújtani. A Társulás a fennálló 
kötelezettségének eleget téve 2008. júliusában nyújtotta be a pályázatot „A Debreceni Ag-
glomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás települési szilárdhulladék-lerakóinak rekul-
tivációja„ címen (azonosítószám: KEOP-7.2.3.0-2008-0027).  A projekt célja a Társulás 22 
településén lévő 21 (Vámospércsnek és Újlétának közös telep van) már bezárt hulladékle-
rakó telepének rekultivációja, a hatályos jogszabályoknak megfelelően. A tender kettő 
fordulós pályázat segítségével valósul meg, amelyből az első 2008 októberében támoga-
tást nyert. Ez a fázis az előkészítő munkák megvalósítását célozza meg, amelynek az ös-
szköltsége 88 132 000 Ft. Ebből a támogatás 85 %, a saját erő pedig 15%. 

Előzmények: 
A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulást alkotó települések részt 
vettek az Európai Unió ISPA Programjának támogatásával létrejött Hajdú-Bihar megyei 
Hulladékgazdálkodási Rendszer (Projekt szám: 2000/HU/16/P/PE/002) megvalósításá-
ban. Ebben a megye 78 önkormányzata működött közre, amelynek keretében kötele-
zettséget vállaltak valamennyi település hulladéklerakójának rekultivációjára (a terület 
újrahasznosításra való alkalmassá tétele). A Hulladékgazdálkodási Program alulterve-
zett költségvetése miatt azonban csupán tíz megvalósításra volt lehetőség, ezért az ISPA 
projekt módosításra került. Ennek eredményeképpen meg lett határozva a végső kifize-
tések feltételrendszere, melynek lényege, hogy a fennmaradó, hulladéklerakók rekulti-
vációját a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell elvégezni.

Lakossági tájékoztató

A projektben érintett települések:
Álmosd, Bagamér, Debrecen, Derecske, Fülöp, Hajdúbagos, Hajdúsámson, Hajdúszovát, 
Hosszúpályi, Kaba, Kokad, Konyár, Létavértes, Monostorpályi, Nagyhegyes, Nyírábrány, 
Nyíracsád, Nyíradony, Nyírmártonfalva, Sáránd, Újléta, Vámospércs.

Debreceni Agglomeráció 
Hulladékgazdálkodási Társulás

Első pályázati forduló: 
A projekt előkészítési munkáinak tervezett befejezése 2010. június.

Második forduló pályázati anyagának tervezett beadási időpontja: 2010. első félév
Második forduló tervezett költségvetése: több mint 3.5 milliárd Ft



A projekt várható eredményei: 
A projektben 21 hulladéklerakó rekultivációjára kerül sor. Az érintett területeken  293.955 
lakos életkörülményeit fogják jelentősen javítani az elvégzett munkálatok. A hulladék-
lerakók közül 7 db kerül felszámolásra, 9 db együtemű, 5 db pedig kétütemű rekultivá-
cióra.

A meglévő hulladéklerakók rekultivációjával a környezetvédelemi jogszabályi kötele-
zettségeken túl, környezetvédelmi, egészségügyi, gazdasági és társadalmi szempont-
ból is lényeges eredmények jönnek létre. 

A nyitott, nem rekultivált hulladéklerakók lezárásával a lakosságra nézve komoly egész-
ségügyi kockázatok szűnnek meg. Befejeződik a hulladék szél általi elhordása, ezáltal 
az esetlegesen a kiskertekbe kerülő hulladék nem fertőzheti meg a kerti gyümölcsöket, 
zöldségeket. Nem fog látszani a településről a szemétdomb és annak kellemetlen szag-
hatása is megszűnik.

Egészségünk és környezeti értékeink védelme érdekében 
megszüntetjük a veszélyes hulladéklerakókat.
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