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Sorszám: III/6. 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 

2008. június 26-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, amely alapján az elsı 

felülvizsgálat 2006-ban megtörtént. A felülvizsgálat elkészítéséhez az Alsó-Tisza-vidéki 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség és a Körös-vidéki 

Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság nyújtott segítséget és ezek alapján a Képviselı-

testület 6/2006. (II. 24.) rendelettel módosította a 2004-ben elfogadott rendeletét. 

A fent említett jogszabály értelmében a következı felülvizsgálat 2008-ban esedékes, 

azonban ezen felülvizsgálat csak a rendelet VIII. fejezetében szereplı tervezett 

intézkedések végrehajtásának sorrendjére és határidejére korlátozódik és a következı 

idıszak célkitőzéseit nem tartalmazza, mert 2009-tıl egy újabb hatéves ciklus kezdıdik, 

amelyre vonatkozó terv összehangolása és elkészítése szükséges az ezen idıszakra 

vonatkozó Országos, Regionális és Megyei szintő Hulladékgazdálkodási tervekkel, 

amelyek elfogadása az aktuális szinteken a következı hónapokban várható.  

A VIII. fejezetben a 2007-2008. évre vonatkozó idıszak elsı évében, mint elérendı 

cél a hulladéklerakó rekultivációját és a lerakó folyamatos monitor tevékenység elvégzését 

tőzte ki.  
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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 2008. december 31-ig meghosszabbítani, ezért 

e célkitőzés végrehajtása 2009-ben lesz aktuális, amely teljesítésére a Dél-alföldi 

Hulladékgazdálkodási Társulással közösen pályázatot nyújtunk be a napokban. A 

rekultiváció során a lerakó területét rendezzük, és ezek után közel 50 cm vastagságban 

agyagterítést végzünk, majd ugyan ilyen vastagságban humusz réteg kerül elhelyezésre, és 

végül különbözı ıshonos növények telepítésével fejezıdik be.  

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.  

A város gyógyszertáraiban megvalósult a lejárt gyógyszerek győjtése és valamennyi 

elektronikai termékeket forgalmazó áruházban vásárlás esetén leadhatóak a már nem 

használt elektronikai eszközök. Továbbá azon elektronikai hulladékok begyőjtését is meg 

kívánjuk szervezni, melyeket nem kívánnak pótolni, ezen akcióprogram lebonyolítására ez 

év júliusában kerül sor. 

Határozati javaslat: 

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

 

Határid ı:       értelem szerint 

 
Felelıs:            Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2008. június 10. 

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

Jogi ellenjegyzı 

.....................................  
Pénzügyi 

ellenjegyzı 


