Történelmi léptékű beruházás
Megkezdődnek a hulladéklerakó felszámolásának kivitelezési munkálatai
Ekkora összeget még soha nem nyert el a zirci önkormányzat projekt megvalósítására és
több évtized hulladékgazdálkodásának következménye kerül felszámolásra – nem
véletlenül nevezte Ottó Péter polgármester történelmi léptékűnek azt a beruházást,
amely a Zirc város területén található települési szilárd hulladéklerakó, mint szennyező
forrás és a lerakó által okozott szennyezés megszüntetésére irányul.
– Több, mint százötvenezer köbméter hulladék került ki Zirc határába egy mindenféle
védelemtől mentes területre. Ennek a következményeit napjainkban még nem igazán
észlelhetjük, hiszen a szennyezés a hulladéktest alatt található. A fejlesztés mégis szükséges,
hogy azt az ivóvizet, ami úgy gondolom, legnagyobb kincsünk, meg tudjuk őrizni utódaink
számára is – mondta Ottó Péter a projektnyitó rendezvényen. Az ivóvíz után állóvízre
terelődött a szó, a városvezető az Akliban található Szarvas-tavat hozta fel példának a
mennyiség érzékeltetésére: elmondta, háromszorosa a felszámolandó hulladéktest a tó
térfogatának, éves átlagban pedig annyi hulladék került kihordásra, hogy abból
derékmagasságig fel lehetne tölteni egy focipálya-nagyságú területet. A beruházás költségeit
illetően pedig egy köbméterre bruttó kilencezer forint jut.
Zirc város polgármestere a hulladéktarifákkal folytatta az „összehasonlító elemzést”: az
eljárás továbbra is úgy történik, mint korábban, a kukásautó megáll a házunk előtt, s kiüríti az
edényeket, az viszont egyáltalán nem mindegy, hogy mi lesz a sorsa a hulladéknak. A
szállításért kifizetett díj közelében sincs annak, mint amit egy felelőtlen hulladékkezeléssel
járó műveletnek a felszámolása és kármentesítése jelent – mondta Ottó Péter.
Dr. Kovács Zoltán kormánymegbízott a vidékfejlesztési programban már
alapkövetelményként szereplő környezetvédelem fontosságára hívta fel a figyelmet, mint
elmondta, a kormány előtt mementóként áll a vörösiszap-katasztrófa, amelynek a projektnyitó
másnapján volt a harmadik évfordulója. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Országgyűlés a
nyáron fogadta el azt a törvényt, mely arról rendelkezik, hogy csak olyan cégek végezhetnek
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást hazánkban, amelyek megfelelő engedéllyel és
minősített okirattal rendelkeznek. Hozzátette: a szolgáltatás biztonsága és minősége is
hangsúlyos szerepet kap a közszolgáltatók kiválasztásánál. Az összehasonlítás a
kormánymegbízott részéről sem maradt el, mint azt elmondta, a zirci önkormányzat éves
költségvetésének felel meg az az összeg, amiből megvalósul a projekt. Dr. Kovács Zoltán arra
is felhívta a figyelmet, a szennyezés megszüntetése stratégiai kérdés, hiszen nemcsak helyiek
és környékbeliek isznak abból a karsztvíz-készletből, amely Mórtól egészen Keszthelyig
húzódik.
„Nagy munka áll a kivitelező előtt, jó szerencsét hozzá!” – fogalmazott a
kormánymegbízott, utalva talán arra is, hogy a lerakó helyén valaha egy homokbánya volt.
Ami pedig a határidőt illeti, azt egy másik szlogennel lehetne illetni, hiszen a kivitelezőnek
2015. május elsejéig kell felszámolnia hosszú esztendők lakossági hulladékát.

A projekttábla, és ami mögötte van. A "KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0003 azonosító számú, „Zirc város
területén lévő települési szilárd hulladék lerakó, mint szennyező forrás, és a lerakó által okozott
szennyezés megszüntetése” című projekt megvalósítására 1 382 946 800 forint vissza nem térítendő
támogatást nyert Zirc Városi Önkormányzat. A Mayer-tó utca végében, az egykori homokbánya területén
1960-ban kezdett üzemelni a települési szilárd hulladéklerakó. A területen először illegális hulladéklerakás
folyt, majd a bánya hulladéklerakóként került kijelölésre. Az 1996-os évig 23 456 négyzetméteren 152 590
köbméter hulladék gyűlt össze (Fotók: Városüzemeltetési Osztály)

A nyitórendezvényen dr. Bolla Krisztina projektmenedzser (JT INFOTÉKA Kft.) ismertette a
beruházás részleteit, Melegh Csongor kármentesítési projektvezető (STRABAG MML Kft.) és Kovács
Iván kommunikációs vezető (Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft.) pedig bemutatták a kivitelezésre
létrejött Bácska-STR 2013 Zirc Konzorciumot.
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