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Az ünnepség programja:
- Himnusz - a Búzavirág Népdalkör közremûködésével
- Köszöntõt mond Hajdú László Jászkisér város polgármestere
- Beszédet mond: Faragó László Gyöngyös város polgármestere
- Dr. Nemes András ünnepi beszéde
Hajdú László,
Cseh Gáborné,
Hudák István
- Az ünnepség keretében kerül sor a „Jászkisér Város
Díszpolgára”
posztumusz
díj cím
átvett díjakkal
átadására Silye Sámuel részére. Az oklevelet húga, SilyeazEszter
veszi át.
- Kuncz László színmûvész mûsora
- Koszorúzás
- Szózat - a Búzavirág Népdalkör közremûködésével
Kérjük jelenlétével és egy szál gyertyával tisztelje meg ünnepségünket!
Koszorúzási szándékát kérjük, jelezze a mûvelõdési házban.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Beszámoló Jászkisér Város Önkormányzata Képviselõ-testülete
2012. szeptember 13-i havi soros, nyílt ülésérõl
Megvitatta és értékelte a testület a költségvetés 2012.
elsõ féléves teljesítését. Hajdú László polgármester a testületi
tagok véleményét összegezve a következõket mondta: „A félévi
gazdálkodási tevékenységet értékelve elmondható, hogy az
eredmények jók, idõarányosak. A hivatal és intézmények
dolgozói takarékosan gazdálkodnak. A változó és bizonytalan
gazdálkodási körülmények, mindennapos jogszabályváltozások, azonnali adatközlések ellenére a dolgozók bírják a
feszített munkatempót. Az intézmények között jó
munkakapcsolat alakult ki, mely alapfeltétele a településszinti
eredményes gazdálkodásnak.” A bevételek teljesítése 59 %-os, a
mûködési célú bevételek teljesítése 56 %-os. A felhalmozási
célú bevételek 68 %-ban teljesültek. A befolyt iparûzési adó a
tervezethez képest 63 %-os. A kiadások összességében 57 %-os
eredményt mutatnak. A beszámoló tartalmazza az intézmények
költségvetési beszámolóját. A beszámolót a Képviselõ-testület
egyhangúlag elfogadta.
Beszámolót hallgatott meg és fogadott el egyhangúlag
és dicsérõleg a testület a Polgármesteri Hivatal dolgozói által
végzett munkáról. Jelenleg 24 fõ köztisztviselõ 3 fõ
munkavállaló és 1 fõ közalkalmazott látja el a Polgármesteri
Hivatalra háruló feladatokat. A dolgozók közül 10 fõ fõiskolát, 1
fõ egyetemet és 13 fõ középiskolát végzett, közülük 10 fõ egyéb
szakképesítésekkel is rendelkezik. A dolgozók végzett munkáját
számtalan területen vezeti és értékeli a jegyzõ, de a testület elé
kerülõ feladatokban minõsíti a Képviselõ-testület. A dolgozók

részesei a polgári védelemnek, ellátják a népszámlálás
feladatait.
I. Államigazgatási-hatósági feladatokat látnak el.
- Iktatás: A történésekrõl levéltári anyag készül, amit
rendben megkap a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Levéltár. Naponta 100-200 ügyiratot iktatnak.
- Anyakönyvi igazgatás: A születés, házasságkötés,
halálozással kapcsolatos feladatokat végzi. Néhány
számadat az elmúlt idõszakból: házasságkötés 2011ben 9. 2012. I. félév 9. Halotti anyakönyvi kivonat
2011-ben 24, 2012. I. félév 15.
- Honosítás: Az Országgyûlés 2010. május 26-án
fogadta el a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi
LV. törvény (továbbiakban: Ápt.) módosítását, mely
lehetõvé teszi 2011. január 1-jétõl a határon túli
magyarok egyszerûsített honosítását. Jászkisér Város
Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában 2011
évben 2 fõ, 2012 évben szintén 2 fõ tett állampolgársági
esküt Hajdú László polgármester elõtt.
- Hagyatéki ügyintézés: A jegyzõ a hagyatéki eljárás
megindulását követõen megkezdi a hagyaték
leltározását, melyet az illetékes közjegyzõnek küld
meg. Jászkisér Város Polgármesteri Hivatala Dr.
Korbély Katalin és Dr. Bathó Gábor jászberényi
közjegyzõk felé küldi meg a hagyatéki leltárakat a
hagyatéki eljárások lefolytatására. A Polgármesteri
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Hivatalban 2011. II. félévében 35 esetben került
hagyatéki leltár felvételre, 2012. I. félévében 36
esetben.
- Népesség nyilvántartás: A lakcímek változásával
kapcsolatos ügyintézés hivatalunkban történik, melyet
lakcímbejelentõ lapon nyújt be az ügyfél. Az
ügyintézés keretében lakóhely, ill. tartózkodási hely
létesítés, változás, megszûnés, külföldi letelepedés,
ideiglenes külföldön tartózkodás bejelentése és
intézése történik. Az ügyintézõ feladata a címek,
címelemek rögzítése, ellenõrzése, frissítése
elektronikusan. Lakcímváltozás bejelentése és
regisztrációja 2011 évbe 348 esetben, 2012. június 30.
napjáig 167 esetben történt. Állandó lakosok száma
2012. 09. 07-én 5774 fõ.
- Birtokvédelem: A 2010. évben bevezetésre kerülõ új
jogszabályi változások miatt észrevehetõen
kevesebben fordultak birtokvédelemért a hivatalhoz. A
bizonyítási kötelezettség a birtokvédelmet kérõ
feladata, a hivatal tulajdonképpen közvetítõ szerepet
tölt be a felek között, majd a rendelkezésre álló adatok
alapján dönt. 2012-ben ez idáig 4 esetben történt
eljárás.
- Szabálysértés: A szabálysértési eljárások jellemzõek
közoktatási szabályok megsértése miatt folytak, de
számottevõ volt a köztisztasági, önkormányzati
rendelet megsértése miatti, becsületsértési, veszélyeztetés kutyával lefolytatott ügyek száma is.
2012. I. félévében 70 esetben történt intézkedés.
2012.04.15-tõl új szabálysértési törvény lépett
hatályba.
II. Szociális igazgatási feladatok:
- Közgyógyellátás: 2012. év I. félévében 145 ügy
keletkezett 574 alszámmal. A kérelmek megnövekedett
száma egyrészt abból adódott, hogy az alanyi
közgyógyellátásra jogosultak körében - jogszabályváltozást követõen - 2 évre történt megállapítások
ebben az idõszakban jártak le, illetve jogosultságban
történt változás miatt megnövekedett az ügyfélforgalom. A normatív közgyógyellátásra való
jogosultság feltételei nem változtak.
- Aktívkorúak ellátása: Az aktív korúak ellátásával
kapcsolatos ügyintézés jelenti a szociális igazgatáson
belül a legnagyobb és legszerteágazóbb feladatot. Az
aktív korúak ellátása magába foglalja az egészségkárosodottakat és állástalanokat. Éves szinten 300-350 fõ
részesül aktív korúak ellátásában. Ügyintézési
feladatok az ügyfélfogadást, belföldi jogsegélyt,
lakókörnyezeti helyszíni vizsgálatot, döntést,
foglalkoztatási és közfoglalkoztatási adatbázisba
történõ rögzítést, egészségügyi szolgáltatás bejelentését, ügyiratkezelést, felülvizsgálatot stb. foglal
magába. A jogosultság fennállása alatt folyamatosan,
de évente legalább kettõ alkalommal helyszíni szemle
során a lakókörnyezeti rendezettség ellenõrzését is
végzik az ügyintézõk. A foglalkoztatást helyettesítõ
támogatás havi összege az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 80%-a: jelenleg
22.800,- Ft/hó.
Az aktív korúak ellátásán belül rendszeres szociális
ellátást kap az egészségkárosodott, a fogyatékos,
valamint aki a reá vonatkozó nyugdíjhatárt 5 éven belül
betölti.
- Idõskorúak járadéka: Idõskorúak járadékában
részesülõk száma minimálisan változik, 2012-ben 4 fõ
részesül ilyen ellátásban.

-

2012. október

Ápolási díjra való jogosultság: Az ápolási díj a tartósan
gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó
nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi
hozzájárulás. A megállapításon, megszüntetésen és
felülvizsgálaton kívül gépi és kézi nyilvántartás is
vezetésre kerül, mivel az ápolási díjra való jogosultság
szolgálati idõre való jogosultságot von maga után és az
adatokat 50 évig meg kell õrizni.
- Köztemetés: Köztemetésre akkor kerül sor, ha nincs
vagy nem lelhetõ fel az eltemettetésre köteles személy,
vagy az eltemettetésre köteles személy az
eltemettetésrõl nem gondoskodik. 2011. évben 3 fõ
elhunyt esetében, 2012. I. félévéig 1 fõ elhunyt
esetében folyósított hatóságunk köztemetést
- Átmeneti segély: A települési önkormányzat képviselõtestülete a létfenntartást veszélyeztetõ rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint idõszakosan vagy
tartósan létfenntartási gonddal küzdõ személyek
részére a rendeletében meghatározott átmeneti segélyt
nyújt. 2012. év elején 80 m3 szociális tûzifát osztottak
szét, melybõl 228 család 2-3q tûzifát kapott.
- Lakásfenntartási támogatás:
- Települési esélyegyenlõségi feladatok: Az egyenlõ
bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról
szóló 2003. évi CXXV. törvény értelmében minden
települési önkormányzat öt évre szóló helyi
esélyegyenlõségi programot fogad el, melyet kétévente
szükséges áttekinteni és felülvizsgálni.
III. Gyámügyi igazgatás igen sokrétû feladatokból tevõdik össze
mint pl: a teljes hatályú apai elismerõ nyilatkozatok felvétele,
külön jogszabályban meghatározott esetekben ügygondnok,
eseti gondnok kirendeléssel, felmentéssel, munkadíjának
megállapításával kapcsolatos feladatok, a gyámhatósági eljárás
során szakértõt rendel ki, ment fel, részére munkadíjat állapít
meg, közremûködik a gyermektartásdíj iránti igény érvényesítésében, kapcsolatot tart a családsegítõvel, gyermekjóléti
feladatokat ellátó ügyintézõvel, a gyámhivatallal, a hivatásos
pártfogóval, óvodáztatási támogatásra való jogosultság
megállapítása, védelembe vételi eljárások lefolytatása, családi
pótlék természetbeni formában történõ nyújtása, iskoláztatási
támogatás folyósításának felfüggesztésére vonatkozó
megállapítás, megszüntetése, felülvizsgálata stb.
- 2011. évben 737 fõ részére került megállapításra a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény.
- 2012. év június 30-ig 330 családból 750 gyermek
jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre.
IV. Kereskedelmi igazgatás: Jászkisér Város közigazgatási
területén az elmúlt egy évben csak bejelentéshez kötött
tevékenységet 23 kereskedõ végez, mûködési engedéllyel
rendelkezõ 70 üzlet mûködik. Az elmúlt évben 22 közterület
használati engedély került kiadásra, jellemzõen hirdetési tábla
elhelyezés, mozgóárusítás, idényjellegû árusítás, építõanyag
ideiglenes elhelyezése, valamint fûkaszálás céljára. A
mezõgazdasági igazgatásban önkormányzati feladat a föld adásvételi, valamint a haszonbérleti ajánlatok kifüggesztése,
elektronikus továbbítása. 2012. I. félévében 142 db ajánlat
került kifüggesztésre. E tevékenységi körben feladat még a
méhészek nyilvántartása, valamint az adó- és
értékbizonyítványok (legtöbbször bírósági végrehajtás céljából)
kiállítása is, mely 2012-ben 74 db volt.
V. Építéshatósági, mûszaki ügyek: Építéshatósági ügyekben
(pl. építési engedély, használatbavételi engedély, fennmaradási
engedély, telekalakítás, megosztás, összevonás,
használati/rendeltetési mód változás stb. ) a Jászapáti Polgármesteri
Hivatal Építéshatósága jár el.
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Folyamatosan történik az ÉMÁSZ-szal történõ egyeztetés a
településen még hiányzó közvilágítási hálózat bõvítése
érdekében. Fejlesztések, beruházásokkal kapcsolatos
feladatokat is ellát a hivatal, melyek a következõk: tervezés
elõkészítése, ezzel kapcsolatos hatósági egyeztetések,
engedélyek, pályázati lehetõségek felkutatása, pályázatok
elkészítése, támogatási szerzõdések megkötésének elõkészítése,
pályázatok pénzügyi, szakmai elszámolása. A beruházások
megindítása elõtt közbeszerzési eljárás lefolytatása,
munkaterület- mûszaki átadás, üzembe helyezés.
VI. Munkaügyi igazgatás részeként végzik az önkormányzat,
valamint a közfoglalkoztatási és startközmunka programban
résztvevõ dolgozók munkaviszonyával kapcsolatos ügyeit,
intézményi kifizetések számfejtését, nyilvántartások vezetését.
VII. Pénzügyi feladatok: A pénzügyi feladatok az aktuális
jogszabályok figyelembe vétele alapján kerül ellátásra. Egy
gazdasági év tervezése a koncepció elkészítésével veszi
kezdetét, melyet szorosan követ a költségvetés és ezzel szinte
párhuzamosan az elõzõ gazdasági évrõl szóló beszámoló
elkészítése. Majd valamennyi részben önálló intézmény
pénzügyi feladatainak ellátása, pályázatokkal kapcsolatos
pénzügyi munkák végzése. Ebbe a körbe tartozik az
intézményenkénti házipénztár vezetése, a könyvelés, szociális
ellátások utalása, számlázás, valamint a szennyvízberuházással
kapcsolatos feladatok ellátása is.
A fenti munkák pontos, zavartalan végzéséért a Képviselõtestület elismerését fejezte ki.
Felelõsségteljes munkáról adott számot Farkasné Nagy
Márta az Alapszolgáltatási Központ vezetõje. Jelenleg a
következõ feladatokat látják el: szociális étkeztetés, házi
segítségnyújtás, nappali ellátás (idõsek klubja). Az étkezést kb.
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88 fõ veszi igénybe kiszállítással, elvitellel, illetve az otthonban
történõ elfogyasztással. A házi segítségnyújtást 3 fõ szakképzett
dolgozó látja el. Jelenleg 25 fõ gondozottjuk van. A nappali
ellátást jelenleg 22 fõ veszi igénybe. Tárgyi és személyi
feltételek megfelelõek a gondozottak megelégedésére, amiért a
Képviselõ-testület az intézmény dolgozóinak köszönetét fejezte
ki.
Meghallgatta és megvitatta a Városi Bölcsõde
beszámolóját. A bölcsõdei nevelés tárgyi feltételei határozottan
javultak, kivéve az udvari játékok. A személyi feltételek
megfelelõek. A 2 csoport részére engedélyezett létszám 26 fõ.
2012. évben átlagosan 19 fõ gyermek van jelen. A kihasználtság
a gondozott gyermekek számához viszonyítva 88,2 %-os. A
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülõk
mentesülnek a térítési díj fizetési kötelezettség alól. A jelenleg
beírt 23 fõbõl 10 fõ gondozott mentesül a fizetés alól.
Meghallgatta és jóváhagyta a Képviselõ-testület a
Jászsági Többcélú Társulással való együttmûködés szándék
nyilatkozatát. A következõ feladatokat a jövõben is társulási
formában kívánja ellátni: közösségi pszichiátriai ellátás,
támogató szolgálat, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás,
belsõ ellenõrzés.
A Képviselõ-testület az önkormányzat tulajdonát
képezõ Fõ út 6. számú üzlethelyiség bérletére pályázatot írt ki. A
pályázatot az önkormányzat címére kell beadni. Határidõ 2012.
10. 15. 16 óra. A bérleti díj 16.378,- Ft + ÁFA/hó. A bérlõnek a
következõkrõl kell nyilatkoznia: a pályázati felhívásban foglalt
feltételeket elfogadja. Az induló bérleti díjat elfogadja. A
helyiséget kizárólag üzletként kívánja hasznosítani. A bérlõ a
bérleményt a megtekintett állapotban bérli ki. A pályázati
felhívás megtekinthetõ a www.jaszkiser.hu.

Tájékoztató Jászkisér Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 2012. szeptember 29-i havi soron
kívüli nyílt ülésérõl
Jászkisér Város Önkormányzata a JászPortál Könyvtári
„Tudásdepó-Express” a Jászságban c. TIOP-1.2.3-08/012008-0035 kódszámú pályázat Jászkisérre esõ támogatásával
elszámolt. A pályázatból a jászkiséri könyvtár informatikai
eszköz fejlesztése történt meg. Az elszámolás eredményeként
még 1.207 e Ft érkezett az önkormányzathoz, mely összeggel a
bevételi elõirányzatot megemelte. Ezzel együtt a kiadási
elõirányzatot is módosította 2012. évi általános tartalék kiadási
elõirányzatát: 699 e Ft-tal, a Városi Óvoda finanszírozási kiadási
elõirányzatát 508 e forinttal emelte. A Képviselõ-testület
egyhangúlag elfogadta.
Az önkormányzathoz érkezett állami normatívák és
pályázati támogatások többletbevétele indokolta a
költségvetésrõl szóló 4/2012. (III.09.) önkormányzati
rendelet módosítását. A költségvetés módosított fõösszege
1.975.945 eFt-ra változott (eredeti összeg: 1.911.263 eFt).
Elfogadta az orvosi rendelõk és védõnõi szolgálat
projekt költségvetésének többletforrás biztosítását, melyet az
“Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbetegszakellátás fejlesztése” címû kiírásra kíván benyújtani az
önkormányzat. A pályázaton maximálisan elnyerhetõ támogatás
60 millió Ft, a projekt összköltségvetése 78.430.000,- Ft. Saját
erõt 18 millió 430 ezer Ft értékben két gazdasági évben, 2012ben 963 ezer Ft, 2013-ban pedig 17 millió 467 ezer Ft vállalja az
önkormányzat biztosítani. A pályázat tartalmazza az orvosi
rendelõk és a védõnõi szolgálat (korábban nem lehetett benne)
felújítását, energiahatékonysági korszerûsítést, projektarányos
akadálymentesítést, bútorok, minimális eszközbeszerzést,
projektmenedzsment, nyilvánosság, közbeszerzés, könyvvizs-

gálói, rehabilitációs szakmérnök és mûszaki ellenõri díjak
költségeit.
A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény
(továbbiakban Nkt.) alapján a települési önkormányzatoknak
2012. szeptember 30-ig szándék nyilatkozatot kell tennie az
állami intézményfenntartó központnak, valamint 2012. október
31-ig döntenie kell, hogy képese intézményét a 2013/2014-es
tanévtõl fenntartani, mûködtetni. Ez alapján a képviselõ-testület
bízva abban, hogy az állam részérõl bõvebb információt fog
kapni október végéig, a következõ nyilatkozatott fogalmazták
meg: „Jászkisér Város Önkormányzata Képviselõ-testülete
megállapítja, hogy az Önkormányzat rendelkezésére álló saját
és átengedett bevételek terhére, a saját tulajdonában álló az
állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési
intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan
vagyon mûködtetését a 2013/2014-es tanévtõl várhatóan nem
képes vállalni.”
Támogatta a Csete Balázs Általános Iskola kérését,
miszerint a TÁMOP-3.3.8.B-12. Közoktatási intézmények
esélyegyenlõségi alapú fejlesztéseinek támogatása a
hátrányos helyzetû kistérségekben c. felhívásra pályázati
dokumentációt nyújt be, mely 100 %-os finanszírozású. Az
igényelt összeg 29 millió Ft. A projekt megvalósítása 2013.
január – 2014. augusztus között valósul meg. Szintén támogatta
az iskola TÁMOP-3.4.-12/2. Innovatív iskolák fejlesztése
címû pályázati felhívásán való részvételt. A pályázott támogatási
összeg 129 millió Ft, mely szintén 100 %-os támogatottságú.
Papp János
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Már becsomagolták a bezárt hulladéklerakót
Jászkiséren 2012 augusztusában kezdõdtek meg a „REGIOKOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás
Jászberényi és Dél-Hevesi Kistérségében lévõ 31 település
felhagyott és bezárt kommunális szilárd hulladéklerakójának rekultivációja” projekt kivitelezési munkálatai.
A Jászkisér Települési Szilárd Hulladéklerakó 1985 óta 16 éven
kereszült kommunális szemétlerakó telepként mûködött. A
hulladéklerakás agyaggödörben történt, amely lassan
feltöltõdött. A geodéziai felmérés 38.200 m3-re becsülte az ide
hordott hulladék mennyiségét. A telepet 2001-ben zárták be. A
hulladéklerakó bezárása után takaróréteg terítés történt, amely
az átmeneti lezáró réteg feladatát látta el.
A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás
2010 októberében megnyerte a jászsági és dél-hevesi
kistérségben lévõ 31 település felhagyott szilárd hulladéklerakó
rekultivációjának megvalósítására irányuló pályázatot és így az
Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program
keretében megindulhattak a rekultivációs munkálatok az
Európai Unió Támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával.
A rekultiváció a sérült vagy elpusztult természeti környezet
eredeti állapotának visszaállítása. Ez a folyamat olyan technikai,
biológiai, agronómiai eljárások összességével történik, aminek
következményeként a természeti és emberi tevékenység
károsító hatásai miatt szennyezett és terméketlenné vált
földterületek alkalmassá válnak mezõgazdasági vagy más,
egyéb módon történõ újrahasznosításra.

·
·

növénytelepítés, tereprendezés;
monitoring kutak építése, vízvizsgálat.

Jelenleg a kivitelezõ a záró talajréteg kialakítását végzi. (A
platón ez 30 cm vastag kis humusztartalmú alsó talajréteget,
majd 20 cm vastag szervesanyagban dús, humuszos felsõ
talajréteget jelent. A rézsûn a betonit szõnyegre 20 cm vastag
kis humusztartalmú talajréteg, majd 10 cm vastag
szervesanyagban dús, humuszos talaj kerül.) Utána
következnek a munka befejezõ fázisai; a növénytelepítés,
füvesítés és a tereprendezés feladatainak megvalósítása
folyamatosan, az idõjárás függvényében történik.
A rekultivációs munkálatok csak oly módon végezhetõek, hogy
a csapadékvíz, a felszíni víz, a talaj, és a talajvíz ne szennyezõdhessen. A monitoringkutak létesítésének célja a felhagyott
hulladéklerakó talajvízre gyakorolt hatásának megfigyelése,
valamint a talajvíz szennyezés lebomlásának ellenõrzése.
A rekultivációs munkák a mûszaki átadás-átvétel folyamatával
fejezõdnek be tervezet szerint 2013. januárjában.
A rekultiváció várható eredménye
A rekultivációval megszûnik a lerakó jelentette környezeti
kockázat, elhárul a felszín alatti és feletti vizek szennyezõdésének a veszélye, javul a levegõminõség, megszûnik az
esetlegesen érzékelhetõ szaghatás, gazdagodik a természeti
környezet, a környék növény és állatvilága új birtokba vehetõ
területet talál magának, szélesedik a biotóp hálózat és a
biodiverzitás is növekszik. A beruházás javítja a város tájképét,
ezáltal hozzájárul a lakosság tiszta környezethez való jogának
kiteljesedéséhez, az egészségesebb környezet kialakításához.

Jászkiséren a projekt megvalósításának célja a közel 27.170 m2
felületen lerakott hulladéktömegbõl a további szennyezéskimosódás megakadályozása, a talajerózió elleni védelem
kialakítása és a tájbaillesztés megvalósítása.
Jászkiséren helyben történõ rekultiváció valósul meg.
A megfelelõ engedélyek beszerzését követõen a kivitelezõ nyár
közepén átvette a munkaterületet és megkezdõdhetett a
rekultiváció.
Az elsõ fázisban a helyszíni elõkészítõ munkák elvégzése
történt meg:
· fertõtlenítési, rágcsáló irtási munkák;
· növényirtás;
· bontási munkálatok;
· területelõkészítés;
· a hulladék átdeponálása.
A helyben történõ rekultiváció esetén a munkálatok
második fázisában a kivitelezõ a rekultivációs rétegrend
kialakítását (a lerakott hulladék "szivárgásmentes
becsomagolását", a zárórétegek kialakítását) végzi el:
· hulladéktest rendezése;
· kiegyenlítõ réteg kialakítása;
· elválasztó réteg kialakítása;
· szigetelõ réteg kialakítása;
· talajréteg;
· talajvizsgálat.
A munkálatok harmadik fázisában a befejezõ munkálatok
zajlanak majd:
· hulladék elszállítása;
Munkában a zsûri
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