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Tisztelt Képviselı-testület! 

A Békési hulladéklerakó telep 2008. december 31-ig rendelkezik mőködési 
engedéllyel, aminek meghosszabbítása a jelenlegi jogszabályok alapján nem lehetséges. A 
város területén évente megközelítıen 7000 tonna hulladék keletkezik, ennek 
ártalmatlanításáról a lerakó bezárása után gondoskodni kell. Számításba vehetı a békéscsabai, 
illetve a gyomaendrıdi regionális hulladéklerakó. Az ártalmatlanítás költsége közel 49 millió 
forint lesz, amely a szokásos hulladékgyőjtésen és szállításon felül adódik, amely jelenleg évi 
56 millió forint.  
 Jelenleg a város lakói kommunális adó jogcímen fizetnek ingatlanonként 8000,-Ft-ot. 
Az ebbıl származó bevétel összesen 48 millió forint. Ezen bevételek jelenleg is csak a 
kommunális jelegő kiadások minimális részére elegendıek.  
 A felmerülı költségek csökkentése érdekében a Hivatal munkatársai folyamatosan 
figyelik a pályázati lehetıségeket. Jelenleg egy komplex pályázati anyag összeállítása van 
folyamatban. 
 A pályázat lényege, hogy a jövıben totális szelektív lakossági hulladékgyőjtést 
valósítanánk meg, beleértve az így győjtött hulladék hasznosítását is. 
 A projekt keretében különbözı mérető győjtıedényeket adnánk a családi házas 
övezetben élıknek, amelyekben külön lenne győjthetı a zöldhulladék, a mőanyag, a régi 
hulladékgyőjtı edényeikbe pedig a nem hasznosítható részt győjtenék. Az üvegek és a 
papírok győjtésének sajátosságai miatt továbbra is megmaradnának a hulladékgyőjtı szigetek, 
amelyek kiegészülnének fém csomagolási hulladék elhelyezésére alkalmas edényekkel. 
 A tömbházas övezetekben sőrítenénk a szigetek számát. 
A szelektív győjtésre való ösztönzés lehetıségét a „hulladékszállítási díj” mértékére 
vonatkozó kedvezmények adásában látjuk. Pl.: amennyiben részt vesz a programban, és 
szelektíven győjti a hulladékait, akkor 10% kedvezményt kap a „szemétszállítási díjból”. 
 A komposztálható hulladékok kezelésére kettı megoldás adódik: 
Elsıként a bélmegyeri út melletti területre tervezett fermentáló üzem, amelynek tervezett 
üzembe helyezése 2009. év eleje. A technológiával hasznosíthatók különféle 
zöldhulladékok, azonban a vegyesen győjtött levél hulladékok nem alkalmasak kezelésre, 
mert csírázást és növekedést gátló anyagokat tartalmaznak (diófa levél), továbbá ilyen 
alapon a fenyıfák aprítéka sem kezelhetı. 
 A másik megoldás, hogy pályázat keretében egy komposztálótelepet létesítünk, ahol 
megoldható, hogy a problémát jelentı biológiailag lebomló hulladékokat külön kezeljük. 



Erre alkalmas lehet a már említett Bélmegyeri út melletti terület vagy a volt Téglagyár 
területe. Azonban bármelyiket is választja a Tisztelt Képviselı-testület, a településrendezési 
tervet módosítani szükséges. 
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