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Tisztelt Képviselı-testület! 

2008. december 31-ével lejár a békési hulladéklerakó telep mőködési engedélye. A 20/2006. 
(IV. 5.) KvVM rendelet 19. § (4) bekezdése alapján, még lehetséges 2009. július 16-ig a mőködési 
engedély meghosszabbítása, amely érdekében a kérelmünket benyújtottuk a Környezetvédelmi 
Felügyelıségre.  

A bezárást követıen azonban a városban keletkezı hulladék elhelyezésére más megoldást 
kell találni. Korábban beadásra került a Dél-alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulással 
egy pályázat, mely regionális szintő összefogás útján biztosítaná a térség településein keletkezı 
hulladék tárolását, feldolgozását, azonban ez a pályázat megvalósítása 2010-nél hamarabb nem 
várható.  

A békési hulladékot így Békéscsabára kell szállítani a lerakó bezárását követıen, ami 
azonban jelentıs többletterhet jelent a város lakói számára, mivel ennek következményeként 
drasztikusan emelni kell a magánszemélyek kommunális adójának mértékét. Ez a kibontakozó és 
várhatóan elhúzódó hazai gazdasági válság közepette széles réteget hozna nehéz anyagi helyzetbe. 
 Az Önkormányzat ezért kezdeményezıen kíván fellépni a Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztériumnál, a Békés Megyei Önkormányzat november 27-i ülésén meghozott döntése 
figyelembe vételével, ahhoz csatlakozva.  

2008. november 6-án a Békés Megyei Önkormányzat közös gondolkodásra, egyeztetésre 
hívta meg a Megyeházára a megye polgármestereit. A találkozón a nehéz anyagi helyzetben lévı és 
a jövı évi várható további költségvetési megszorítások miatt csıd közeli helyzetbe kerülı 
kistelepülések részérıl felvetésre került a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval 
kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekrıl szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 
módosításának szükségessége. A hivatkozott rendelet 19. § (4) bekezdésében foglaltak szerint „Azt 
a hulladéklerakót, amely nem felel meg az e rendeletben elıírtaknak, 2009. július 16-ig be kell 
zárni”. Ennek a szigorú feltételnek ilyen rövid határidın belül, ebben a nehéz és várhatóan tovább 
súlyosbodó helyzetben az érintett települések többsége önhibáján kívül nem képes megfelelni. Ezért 
kérték fel Békés Megye Képviselı-testületét, hogy a Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszternél 
kezdeményezze a rendelet módosítását, az említett határidı meghosszabbítását. 

A Megyei Önkormányzat döntése nyomán Békés Város Önkormányzata is 
kezdeményezéssel fordul a Miniszterhez a fenti probléma megoldása érdekében. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést tárgyalja meg és a következı 

határozati javaslatot fogadja el. 
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Határozati javaslat: 

1.  Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete a nehéz anyagi körülményekre, és a jövı 
évi várható további költségvetési megszorításokra hivatkozva a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 2. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
kezdeményezi a Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszternél a hulladéklerakással, valamint 
hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekrıl szóló 20/2006. (IV. 5.) 
KvVM rendelet 19. § (4) bekezdésében foglalt 2009. július 16-i határidı 
meghosszabbítását. Az optimális idıpont megállapításához végezzék el a szükséges 
vizsgálatokat. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza polgármesterét a 
kezdeményezés továbbítására, a határozatnak a Környezetvédelmi és Vízügyi 
Miniszterhez történı megküldésével. 

 
 
 
Felelıs:                 Izsó Gábor polgármester 
                              
Határid ı:             azonnal 

 

Békés, 2008. december 10. 

Izsó Gábor 
polgármester 

.....................................  
Jogi ellenjegyzı 

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

 
 
 


