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Sorszám: III/2. Tárgy:  Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata 
Döntéshozatal módja: 

Elıkészítette: Gál András osztályvezetı 
Ilyés Péter környezetvédelmi referens 
Mőszaki Osztály 

Egyszerő szótöbbség 

Véleményezı 
bizottság: 

Pénzügyi Bizottság 
 

Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés 

Elıterjesztés 
Békés Város Képviselı-testülete 

2009. október 1-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselı-testület! 

 

 Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2004-ben elfogadta a helyi 
hulladékgazdálkodási tervet, és megalkotta a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl szóló 
29/2004. (VIII. 27.) KT rendeletet. A terv bemutatja a város hulladékgazdálkodásának 
jelenét, és elérendı célokat határoz meg egy hatéves ciklus keretén belül, amelynek kezdı 
éve 2002. és befejezı éve 2008. 

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 37. § (1) bekezdése alapján a 
helyi hulladékgazdálkodási terveket kétévente felül kell vizsgálni.  

A fent említett jogszabály értelmében a felülvizsgálat a rendelet VIII. fejezetében 
szereplı intézkedések végrehajtásának sorrendjére és határidejére korlátozódik a 2007-
2008-as idıszak tekintetében. 

A VIII. fejezetben a 2007-2008. évre vonatkozó idıszak elsı évében elérendı célként 
a hulladéklerakó rekultivációját és a lerakó folyamatos monitor tevékenység elvégzését 
tőzte ki a testület. 
 A lerakó mőködési engedélye eredetileg 2006. október 30-ig volt érvényes, azonban a 
lerakó területén lévı négy darab figyelıkút vízminta eredményeire alapozottan – amely 
kismértékő talajvízterhelést mutat – sikerült azt 2009. július 16-ig meghosszabbítani, ezért 
e célkitőzés végrehajtása 2009-tıl válik aktuálissá, amely teljesítése érdekében a Dél-
alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulással közösen pályázatot nyújtottunk be. A 
pályázat elsı mérföldkövét sikeresen teljesítettük, így a második körös pályázati anyag 
elıkészítése jelenleg folyamatban van. A pályázat keretében elkészülnek a tervek és 
engedélyek, majd 2012-ig a fizikai megvalósítás is megtörténik. A rekultiváció fizikai 
megvalósításának költségét 100 %-ban az Európai Unió támogatja. 

A tervidıszak másik célkitőzése a települési szilárd hulladékok közül a veszélyes 
hulladékok elkülönített győjtése, tárolása, megfelelı módon történı ártalmatlanítása, 
hulladékudvar létesítése 2008 végéig. 

Ennek érdekében a Városházi Krónikán keresztül több alkalommal tájékoztattuk a 
lakosságot, hogy mely hulladékokat hol és mikor lehet elhelyezni, ezen program keretében 
a Polgármesteri Hivatal épületében elemgyőjtı helyet alakítottunk ki.  
 A város gyógyszertáraiban megvalósult a lejárt gyógyszerek győjtése, és valamennyi 
elektronikai termékeket forgalmazó áruházban – vásárlás esetén – leadhatóak a már nem 
használt elektronikai eszközök. Továbbá a Forg-Tech Kft-vel közösen 2008. szeptember 
20-án, szombaton, 8–14 óráig a város alábbi pontjain, a Rákóczi úton a Nagyáruház 
parkolójában, a Szent Pál soron a Dr. Hepp Ferenc Tagiskola parkolójában, a Veress Péter 
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téren a szelektív győjtı szigetek mellett és a Verseny utca 4. sz. elıtti parkolóban 
hulladékgyőjtést szerveztünk. A győjtınap keretében a lakosok számítástechnikai 
hulladékokat, háztartási eszközöket, gumi hulladékokat, akkumulátorokat, elemeket, 
motor- és hajtómő olajokat, sütési zsiradékokat (használt étolajat) adhattak le ingyenesen. 
 Amennyiben valaki nem tudta megoldani a nagymérető elektronikai hulladékainak 
győjtıpontokra való szállítását, abban az esetben a kollégák házhoz mentek, és 
elszállították azokat.  Összefoglalva az akcióprogram eredményét, megállapítható, hogy a 
lakosság örömmel fogadja a lehetıséget, hogy ingyenesen leadhatja a már nem használatos 
elektronikai hulladékát, ezzel csökkentve a végleges lerakással ártalmatlanított hulladékok 
mennyiségét, ezáltal csökken a környezet veszélyeztetése is. A nagy sikerre való tekintettel 
a programot 2009-ben is folytattuk. 
 A következı idıszak hulladékgazdálkodási tervének elkészítése folyamatban van. A 
terv elkészítését követıen, annak véleményeztetésére és elfogadására a Képviselı-testület 
késıbbi ülésén kerül elıterjesztésre.  

Határozati javaslat: 

Békés Város Képviselı-testülete elfogadja a Hulladékgazdálkodási tervben 
szereplı intézkedések végrehajtásáról szóló beszámolót. 

 

Határid ı:       értelem szerint 

Felelıs:            Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2009. szeptember 22. 

 Izsó Gábor 
 polgármester 
 
.....................................  

Jogi ellenjegyzı 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 


