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Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán és Szociális
Bizottsága 2020. szeptember 1-jei ülésére

Sorszám:

Tárgy.

HB
Ny/6.

Tájékoztató

a

Békés

városban
huI1adékazdá1kodássaI
foglalkozó

szervezetek

tevékenységéről

Döntéshozatal módja:

Egyszerű többség
Tárgyalás módja:

Nyílt ülés

Előkészítette:

Nánási László ügyvezető, BKSZ Kft.
Holopné dr. Sztrein Beáta általános
igazgató, DAREH Bázis Zrt.

Tisztelt Bizottság!

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. második félévére vonatkozó
munkaterve szerint a Humán és Szociális Bizottság a 2020. augusztusi ülésén tárgyalja meg a
városban működő és hulladékgazdálkodással foglalkozó szervezetek munkájáról szóló
táj ékoztatókat.
Holopné dr. Sztrein Beáta általános igazgató asszony, és Nánási László ügyvezető eleget téve
a felkérésnek, megküldték az általuk készített tájékoztatókat, amelyeket jelen előterjesztéshez
mellékeltünk.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tájékoztatókat szíveskedjen megtárgyalni és az alábbi
határozati javaslatokat elfogadni.

Határozati javaslatok:
I.

II.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán és Szociális
Bizottsága a BKSZ Kft. hulladékgazdálkodással kapcsolatos munkájáról szóló
tájékoztatót a határozat melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán és Szociális
Bizottsága a DAREH Bázis Zrt. hulladékgazdálkodással kapcsolatos
munkájáról szóló tájékoztatót a határozat melléklete szerinti tartalommal
tudomásul veszi.

Határidő:

intézkedésre azonnal

Felelős:

Mucsi András bizottsági elnök

Békés, 2020. augusztus 27.
Mucsi András
bizottsági elnök
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Békés Vá ros Ön kormányzata Képviselő-testülete
Békés
Petőfi Ii. 2
5630

Tárgy: Beszámo ló a békési hulladékgazdálkodásról
Tisztelt Képviselő-testület!
Az elkészült beszámoló a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kit. (a továbbiakban: Kit) munkáját
mutatja be a békési liulladékgazdálkodás területén.
A közszolgáltatás keretében a Kft. gyűjti és szállítja be a közszolgáltató DAREH BÁZIS
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. hulladékválogató esamokába a következő hulladékokat:
-

-

-

-

a kommunáLis hulladékot heti rendszerességgel,
a szelektív hulladékot kéthetente,
a zöldhulladékot januárban két alkalommal fenyőgyűjtés keretében, február-március-április
hónapban havi egy alkalommal, ezt követően májustól novemberig két hetente, decemberben
pedig szintén havi egy alkalommal,
házhoz menő gyűjtésből származó lom hulladékot évi egy alkalommal.

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt., mint hulladékgazdálkodási közszolgáltató
Békéscsaba, Külterület 0763/l 92 hrsz. alatt üzemelteti a Békés megyében összegyűjtött települési szilárd
hulladék válogatását végző Válogatóüzemet.
A létesítmény jelenleg Magyarország egyik legnagyobb kapacitású és legkorszerűbb hulladékválogatója.
A hulladékválogatás célja a hasznosítható anyagok mennyiségének növelése, ártalmatlanításra (lerakás,
égetés) ítélt hulladék mennyiségének csökkentése.
A települési szilárd hulladék válogatás során mind a szelektív, mind a kommunális hulladék
kiválogatására sor kerül.
DARE}I BÁZIS Nonprofit Zrt. a békés megyei ingatlanhasználók számára 8 db hulladékgyűjtő udvart
üzemeltet Dévaványa, Gyomaendrőd, Gyula. Kunágota. Mezőhegyes. Orosháza, Szeghalom, Vésztő
településeken. A békési lakosok a vésztői hulladékudvart vehetik igénybe ingyenesen a közszolgáltatás
keretében.

Békés városában a Kft. működtetésében üzemelő telephelyi gyűjtűponton leadhatók elektronikai
hulladékok, növény védőszerek, festék maradékok. A hulladékgyűjtő pont igénybevétele 2020.
szeptember 1-től a következő átvételi díjakkal üzemel:
-

-

-

-

Tv, monitor: 135 Ftfkg + ÁFA,
Használt sütőzsiradék: 140 Ft/kg +AFA,
Festékmaradék: 250 Ft/kg + ÁFA,
Bontott hűtő, mosógép I 00 Ftfkg +AFA.

A leadott hulladék az előírásoknak megfelelő tárolást követően kerül elszállításra előkezelésre, ennek díja
kerül kiszámlázásra a lakosság felé az átvételkor.
A Kit Békés Város Önkormányzatának megbízásából a közszolgáltatóval együttműködésben szervezi
meg a tavaszi és őszi elektronikai hulladékgyűjtést. Ennek keretében ingyenesen leadhatja az elektronikai
hulladékot a lakosság. Legközelebb szeptember I 0. és 12. között élhetnek ezzel a lehetőséggel a
városlakók, az 5630 Békés, Szarvasi út 64/12. szám alatti telephelyen.
Szelektív hulladékgyííjtés házhoz menő rendszerben többféle méretű és szírű edényből történik, ezzel
megnehezítve a Kit. feladatát. A DAREH Zrt. által biztosított edények sárga színben, 120 és 240 literes
űrtartalommal kerülnek a lakosokhoz (1.1 1 O ügyfél van), míg a Kfl. edényei több színben, 80 és 120
literes űrtartalommal bírnak (2.976 ügyfél van). Ezek a 2013-tól kiosztásra került edények hasonlóak a
lakosok kommunális edényzeteihez. Minden igyekezetünk ellenére előfordulhat olyan eset, amennyiben
a kollégáink nem látják az edény tartalmáról árulkodó matricát hogy az nem kerül leürítésre.
-

-

Szelektív hulladékgyűjtő szigetek Békésen a Vásárszél utca, Szántó Albert utca, Szarvasi út 64/l.,
Summás utca, Ady Endre utca 10., Ady Endre utca 6., Veres Péter tér Kossuth Lajos utca 23. szám alatt
találhatók. A szigeteket a közszolgáltatás keretén belül üzemelteti a Kit az itt gyűjtött hulladék a DAREH
Bázis Zrt. válogatócsamokába kerül beszállításra. Sajnálatos módon a lakosság nem rendeltetésszerűen
használja a létesítményeket, gyakran kommunális és lomhulladékkal töltik meg az edényeket, mely
megnehezíti a Kit szállítási feladatait. A szigeteken CSAK csoniagolási PAPIR, MUANYAG és ÜVEG
hulladék helyezhető el. Ennek ellenére rendszeresen komplett szélvédők, ajtó és ablaküvegek, hungarocell
és kommunális hulladék, állat maradványok vannak az edényekben.
‚

A zöldhulladék elszállítás házhoz menő rendszerben, a DAREI-I által ingyenesen biztosított 240 literes
hulladékgyűjtő edényből történik. Jelenleg 3390 ingatlanhoz került kiosztásra az edény. Azon
ingatlanhasználók, akiknek ennél több (240 liter) zöldhulladéka termelődik, ingyenesen átadhatják a
DAREH gyűjtőpontjára, amely Békés, Szarvasi út 64/1. alatt található. Ezen létesítmény működtetéséröl
szintén a KfL gondoskodik. A zöldhulladékos edények átvehetőek az 5630 Békés, Verseny u. 4. szám
(Inkubátorház) alatt, igazodva a DAREH ügyfélszolgálathoz, minden héten kedden 8-12, illetve 12.30-16
óráig.
Komposztiádát ingyenesen biztosít a közszolgáltató a lakosság részére, melynek átvételére szintén az
5630 Békés, Verseny u. 4. szám alatt van lehetőség, minden héten kedden 8-12, illetve 12.30-16 óráig az
ügyfélszolgálaton.
A Kit teljesen elkülönülve a DAREH Zrt.-től, önálló tevékenységként üzemelteti az mert lerakót. A
hatóságok által előírt engedélyekkel működő, szarvasi úti 64/1 alatti telephelyen történő mérlegelést
követően a beton, tégla, kevert építési-és fóldhulladékaikat helyezhetik el a lakosok, térítési díj ellenében.
A átvételi díj fedezi a törmelékek előkezelésének (törésének) díját, az előkezelést követő laboratóriumi
vizsgálatokat, engedélyeztetéseket, telephelyen történő anyagmozgatást, és a Kft. 1 tő telepőr
bérköltségét. A KfI. nem tudja az mert lerakó telephelyet nyereségen működtetni, mert ez esetben emelnie
kellene az átvételi díjakat, ami véleményünk az illegális hulladéklerakást eredrnényezné.

Városunkban sajnálatosan jelentősen megnőtt az illegáHsan elhelyezett hulladékok mennyisége. Ennek
a hulladéknak az gyűjtését, elszállítását a Kit a közszolgáltatáson kívüli tevékenységként tudja elszállítani
ártalmatlanításra a Békéscsabai Városüzemeltetési Kft.-hez. Ennek költsége Békés Város
Onkormányzatát terheli. Békésen a Malornasszonykert, Nevelő utca, Gőzmalom sor, Veres Péter tér, de
napjainkban a saját telephelyeink bejáratait tekintik a lakosok „szemétteJepnek”. Ez komoly problémát
jelent az Orikormányzatnak és a létszámgondokkal küzdő Kit-nek is.
Összefoglalásképp elmondható, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység a Kit működtetésében
szerencsésnek mondható, hiszen gyors és hatékony a munka mind az Önkormányzattal, mind a
Közszolgáltatóval a kialakított jó kapcsolatnak köszönhetően. Nem szükséges napokat várni a
hulladékgyűjtő szigetek ürítésével, továbbá az illegális hulladék elszállításával, illetve gyorsan tudjuk
orvosolni a lakossági panaszokat is.
Véleményünk szerint lakossági fórum összehívására lenne szükség a zárt kertek lakói számára annak
érdekében, hogy a közszolgáltatásba bevonva vegyék igénye a hulladékszállítást. Továbbá a társasházak,
tömblakások részére kukabarlangok kialakítása célszerű eszköz lehetne az illegális hulladék
mennyiségének visszaszorítása érdekében. A „barlangok” kialakításánál Figyelembe kellene venni, hogy
kommunális, szelektív és zöld hulladék tárolására alkalmas edények is elhelyezhetőek legyenek benne.
Az illegális hulladéklerakás elleni harc érdekében javasoljuk egy szankeiórendszer kialakítását. A
kötelező helyreállítás (felszólítás alapján) elmaradása esetén önkormányzati rendeletben
hulladékgazdálkodási bírság szankcióját kellene kilátásba helyezni, de a probléma súlyosságától függően
szabálysértési, illetve büntetőjogi szankciók alkalmazását is meg kellene fontolni.
A hulladékgazdálkodásban a szemléletváltás elkerülhetetlen. A lakosságot már fiatal korban meg kell
ismertetni a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségével és fontosságával, a zöld hulladék és komposztálás
jelentős szerepével. Tudatni és erősíteni kell, hogy a megnövekedett hulladékmennyiséget Földünk nem
képes tovább raktározni, mindenképpen alternatív niegoldásokhoz kell fordulnunk. A helyi óvodák,
iskolák bevonásával szükséges lenne a DAREH Zrt. megismertetése, működésének bemutatása, és már
ebben a korban egy Új szemlélet kialakításának elősegítése.
Békés, 2020.08.18.
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BKSZ BEKESI KOMM UNÁMnási László
ES SZOLGÁLTATÓ KFt
ezető
5630 Békés, Verseny u. 4.
Adószárn: 23976807-2-04
8sz.: l0402025-50526668-5665 1014

DAREH BÁZL:9
HuLLADÉKGAzDÁLK0DÁSI NONPROFIT ZRT.

Ugyiratszám: DBZRT!2020! I 76 I
Ugyintéző: dr. Szucsigán László
E-mail cím: szucsigan.1aszlo(adareh.hu
Telefon: 66/333-479

Kálmán Tibor
Polgármester

Tárgy: Kísérőlevél
Melléklet: I p1. Tájékoztató a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 20 I 9.
évi ellátásáról.

Úr részére

Békés Város Polgármesteri Hivatala
Petőfi ij. 2.
Békés
5630

Tisztelt Polgármester
A 2020. július 3 I

Úr!

napján kelt levelében foglalt flkérésének megfelelően jelen levelemhez
mellékeiten megküldöm a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 20 1 9. évi ellátásáról szóló
táj ékoztatót Békés város vonatkozásában.
.

Szíves egyiittniűködését előre is köszönöm!
Békéscsaba. 2020. augusztus 5.
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Tisztelettel:

‘

Holopné dr. Srein Beáta
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DAREFI EA:ZL3
HULLADÉKGAZDÁL.KQDÁSI NONPROFIT ZRT.

TÁJ É KOZTÁTÓ
A H ULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS
2019. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL

KÜLÖNÖS TEKINTETTEL BÉKÉS VÁROSÁRA
1.1 Előzmény
A Délkelet-Al t?1d Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszei Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulás ( a továbbiakban: Társulás) hul laclékgazdálkodási feladatok
elvégzésére alapította a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt-t (a
továbbiakban: DAREH BÁZIS NZrt. ).
ADAREH BÁZIS NZrt. általános adatai:
Létesítő okirat kelte:
2015. november 27.
Bejegyzés kelte:
2016. február 15.
Társaság cégjegyzékszárna: 04- I 0-001626
Társaság fő tevékenysége: Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Társaság jegyzett tőkéje: 5.000 e Ft
Társaság tagjai:
Délkelet-Alföld Regionál i s H ulladékgazdálkodási
Létrehozását
Célzó
Önkormányzati
Társulás.
részvényesként
Társaság ügyvezetése:
5 fős igazgatóság
Társaság felügyelete:
3 fős felügyelőbizottság
Székhely:
5600 Békéscsaba. Külterület 0763/192 hrsz.
Központi ügyintézés:
5600 Békéscsaba. Kinizsi u. 4-6.
Társulás tulajdonában
létesítmények:

álló

és

Társaságunk

Létesítmény helye
Békéscsaba
Dévaványa

—-

—

Gyula
Kunágota
Mezőhegves
Orosháza
Szeghalorn
Vésztő

által

üzemeltetett

Létesítmény funkciója
Váloatómű
Hulladékudvar
Hulladékudvar
Hulladékudvar
Átrakóállornás és Ii uh adékudvar
ÁTakóá11ornás ésHulladékudvar
Átrakóállomás és Hulladékudvar
Hulladékudvar

DREH B1ZJS HiJ
J .\npioh t Zrr
3k1JLJ: 6O() BÁ L.%J/I Kül tLi1!lL I O76!J Q? hJ\z.
Ázponri üvntz !7LIL: 56(H) BLJLu/:. Áiniz z u. 4-6.
‚

Békés

Rendszer
egyedüli

megyei

2.! Feladatellátás koordinációja, közszoIáItatási díj szánhlázása
2016. április 1-jétől a Neiizeti Ilulladékgazdálkodási Koordináló és \7agyonkezekí Zrt. (a
továbbiakban: HKV Zrt.) feladata a központi koordinációs feladatok ellátása. a díjbeszedés.
a kint1éőségek kezelése. a közszo1gá1atók felé tzetendő szolgáltatási díjak megállapítása és
kifizetése.
A Ht. 3 1 .
(2a) bekezdése szerint a közszolgáltató által történő birtokbavétellel a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó minden hulladék az NHKV
tulajdonába kerül.
A közszolgáltatók által begyüjtött szemétből a bul ladékválogatással kinyert haszonanyagot
az NHKV értékesíti árverés útján.
A 69’2016. (ill. 3 1 .) Komi. rendelet 10. (2) bekezdés szerint. a közszolgáltatási díjról az
NHKV negyedévente állít ki számlát legalább I 5 napos fizetési határidővel.
A számlázáshoz a közszolgáltatói adatszolgáltatás tömegesen és az NHKV irányniutatása
szerint történik.

Nyilvántartásunk szerint a 2019. évi hulladékszolgáltatási közszolgáltatás díjról szóló számlák
az alábbiak szerint készültek cl és lettek kiküldve:

2019.
2019.
2019.
2019.

Tegyedévszám1a kiküldése
I. negyedév
2019. április hónap
II. negyedév
2019. augusztus hónap
III. negyedév
2019. november hónap
IV. negyedév
2020. február hónap

3./ A hulladékazdálkodási közszobáltatás ellátása Békés megyében
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201 I . évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv. ) I 3.
( 1 ) bekezdés I 9. pontja alapján az Önkormányzat kötelező
feladata a hulladékgazdálkodási fladatok ellátása. A Békés megyei települési helyi

önkormányzatok a hulladékgazdálkodási önkormányzati közfeladatot és hatáskört a
Társulásra átruházták. A Társulás és a DAREH BÁZIS NZrt.. mint közszolgáltató között
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés került megkötésre. amelynek keretén belül
látja cl Társaságunk a g’űjtési. szállítási és előkezelési közszolgáltatást a Békés megyei
települések vonatkozásában. A DAREH BÁZIS NZrt. feladata és célja a
hul ladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében vegyesen és elkülönítetten gyűjtött hulladék
j ogszahályoknak megflelő átvétele. gyűjtése. szál 1 ítása. i I I . az átvett. a hul ladékgazdálkodási
közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok jogszabályoknak megfelelő kezelése. valamint
ennek érdekében a KEOP- I . 1 . I !2F!09- I 1 -20 1 2-0007 azonosító számú projekt keretében
megvalósított létesítmények és beszerzett eszközök a projekt céljának megfelelő
üzemeltetése.

I

A hulladék gűjtésének gyakoriságát a 2018. július 1-jén hatályba lépett 13/2O17 (VI.12.)
EM1I rendelet (a továbbiakban: EMMI r.) szabályozza. azonban ettől eltérően Társaságunk
számára fizetendő szolgáltatási díjat az NHKV változatlanul a 2003/2017. (XII. 22.)
Korrn. határozattal jóváhagyott OLIKT-ban, az egyes közszolgáltatási területekre előírt
minimum közszolgáltatási tartalom alapján fizeti. a Koordináló szerv által fizetendő
hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet alapján.
A közszolgáltatási tladatok ellátásának fedezetét ezen szolgáltatási díj biztosítja.
A bulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 31.
(2)
bekezdésének g) pontja lehetőséget ad a hulladék, hulladékgyűjtő ponton vagy
hulladékgyűjtő udvarban történő átadására és a hulladékgyűjtő pont iirítésére.
íársaságunk pénzügyi helyzetét és kapacitását figyelembe véve. ezen gyűjtési móddal van
lehetőségünk a gyűjtési gvakoriságot az EMMI r. szerint biztosítani. tekintettel a
közszolgáltatás biztonságos és tlamatos cl látására. a felelős gazdálkodás elsődlegességére.
A közszolgáltatás során elsődleges számunkra. mint közszolgáltató számára. hogy a
bul ladékszál lítás és -gyűjtés az ingatlanhasználók számára folyamatosan biztosított legyen.
ugyancsak a társadalom számára kiemelten fontos környezetvédelmi hulladékhasznosítási
elvárásoknak eleget téve.
.

A közszolgáltatás biztosítása során igyekszünk a hozzánk forduló ügyfelek problémáját
kezelni és a felmerülő problémákat a települési önkormányzatokkal. a közszolgáltatói
alvállalkozókkal együtt. közösen megoldani.
A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatai ellátására a Ht. 4 1
(3)
bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján közszolgáltatói alvállalkozókat vesz igénybe.
Jelenleg Békés megye területén. 75 településen látja cl a DAREH BÁZIS NZrt. a
hu! ladékgazdálkodási közszolgáltatás feladatait
201 8. szeptember 30-ig I O közszolgáltatói alvállalkozó,
a közbeszerzési eljárás eredményeként 20 1 8. október I naptól 2 közszolgáltatói
alvállalkozó bevonásával.
—

.

-

-

-

.

TELEPÜLÉS NEVE közigazgatási területén 2018. október 1. napjától közbeszerzési
eljárás eredményekét a GIobal Refuse Nonprofit Kft. közszolgáltatói alvállalkozó látja el
az egyes hulladékgazdálkodási feladatokat (p1 szál lítás, gyűjtés. stb.).
.

Az egyes hulladékt’ajták gyűjtésének. elszállításának gyakorisága Békés településen a
vonatkozó jogszabályokban és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági
közszolgáhatás kötelező igénvhevételéről szóló I 0/20 I 4. ( I I I. 28. ) önkormányzati rendeletben
foglaltakkal összhangban történik.
4.! Személyi és táryi feltételek összefo2lalása

A DAREH BÁZIS NZrt. munkavállalói létszáma:
Vezetők
száma
j(1g.

Niunkaviszonyban I
Szellemi
foglalkoztatott
niunkakörben
vezetők száma Jfoglalkoztatott

3

Fizikai
munkakörben
foglalkoztatottak

FE B)

2017.december3l.

r

81b

3fö

-

2018. december 31.

8 fö

2019. decemher3l.

8 fő

A DAREH BÁZIS
elvégzéséhez adottak.

niunkaáIIaIók
száma

ill unkaálIaIók

8f6

73 tZ

száma

—---_______

tárgyi

NZrt.

2 fő

17 fő

72 fő

2 fő

19 [‘6

99 [‚6

feltételei

i

hulladékgazdálkodási

közszolgáltatás

A közszolgáltatói alvállalkozó részéről a kommunális hulladékszállításhoz rendelkezésre áll a
szükséges hulladékgyűjtő járniű és személyzet. Az elkülönített hulladék. házhoz menő

gyűjtésére ( komposztálható és szelektív ) Békéscsahái’ól induló járatok vannak rendszeresítve.
5./

Ü 2yfé1szo1á1at

-

Üyfé1kapcso1ati iroda

Központi ügvfélszolgálat:
Telefon:
Email:
Nyitva tartás:

5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6.
661447-1 50 (ügyfélfogadási időben)
ugyfe1szoga1at;gmkf.hu
FIétf
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

8:OOh- 15:OOh
ZÁRVA
8:00 Ii l5:0() Ii
-

7:OOli- 19:OOh

ZÁRVA

A közszolgáltatás el1átási’ó résiletes információk a www.dareh.hu oldalon érbetőek el.
Ügyfélkapesolati iroda: Giobal Refuse Nonprott Kfl. közreműködésével
563() Békés. Verseny u. 4.

Nyitva tartás:

Keddi napokon (minden héten) 08:00- I 6:00

Az ügyfélszolgálatra egyrészt infonációs másrészt segítségnyújtó erőforrásként tekintünk.
ahol az adott településen az erre szakosodott munkatársak segítenek az ügyfeleknek.
Az ügyfélkapcsolati irodát átlagosan alkalmanként 1 ügyfél veszi igénybe. elsősorban
tulaj(iOflOS váltás, elhalálozás bejelentése. tájékoztatás kérése ( szelektív gyűjtés módja.
időpontj a. hol veheti k íel a gyűjtőedényt. gyűj tőedény csere ). számlázással kapcsolatos
ügyintézés és érdeklődés miatt.
6.1 Tapasztalatok
6.1.! Mennyiségi adatok

A Békés megyei gyűjtési terület fbntosabh adatai:

4

-

-

-

-

települések száma:
lakosok száma:
szerződött háztartások száma:
szerződött Jogi személyek szám:

dh
334.264 fő
1 26.405 db
5. I 22 db
75

Á DAREH BÁZIS NZrt.. mint közszolgáltató által. a Békés megyei 7 településről begyűjtött
hulladék mennyisége az alábbiak szerint alakult 2019. évben:
I

Nlennvisegi
egyseg
likr
.‘

2019. ev

.

Mennviseg

bkommunalis (‘‘eg’ves) hulladek
‚

‚

‚

Hulladek tipusonkent

98 259 59
‚

—

2019. ev

Kommunális (vegyes) hulladék
Zöld
Üveg
házhoz nienő vűjtésbőI és Szelektív
szigetekről begyűjtött szelektív hiil ladék
‚

.

Lom

N’Iennvisé’i
egyseg
68 .794.5 1 7
kg
15.733.206
kg
741433
kg
.

‚

N’lennviseg

.

4.541.68
2.352.470

Osszesen (kg):

92.163.264

kg
kg

A begyűjtött hulladék heszállítása egyes hulladéktjták esetében az ellátási területen létesített
hulladékgyűjtő udvarokon keresztül közvetetten és’vagy közvetlenül a válogatóüzembe
szállítva történik. ahol a hulladék különböző frakciókra való álogatására és kezelésére kerül
sor.
A komposztáló éves kapacitása 16.000 tonna (zöldhulladék és RDF hulladék), amelyet
201 9 évben teljes mértékben kimerítettünk.
A Válogatóüzem kapacitása 250 nap’év működés figyelembevételével:
I 20.000 tonna’év feldolgozó kapacitás
480 tonna/nap feldolgozó kapacitása
A tényleges kapacitás 2019 évben összesen átlagosan 350 tonna volt naponta. amely
megbontva átlagosan 300 t’nap kommunális és 50 t/nap szelektív hulladékmennyiséget jelent.
-

-

Hasznosításra átadott hulladék mennyisége (2019)
Ilaszonanyag típusok

Elszállított mennyiség (kg)

ALUMÍNIUM

280450

HDPE
——--—-—-

Komposzt

136970

7 791 450

PETMIX

663 840

5

PETNATÚR

484690

PP

395 310

RDF

2 273 960

TETRA

-—----ii-ö

ÜVEG

598 730

VAS

—

1 551 340

VEGYES FÓLIA

66 580

VEGYES PAPÍR

816 300

Összesen (kg)

15 148 600

—

Hulladéklerakás (2019)

A begyűjtött vegyes hulladék és nem iiegf’e1e1ő m inőségben (szennyezett) begyűjtött
szelektív hulladék mennyiségének kb. 65 %-a kerül a hulladéklerakóba. amely
nagymértékben csökkenthető. ha a szelektív hulladékszennyezöciés mentesen kerül
begűj tésre.
Békés településen begyűjtött hul ladékok mennyiségeinek kimutatása:
2019. év
Kommunális (vegyes) hulladék
Szelektív hulladék
Zöldhulladék
Lomhulladék
Uveghulladék

Mennyiség
3514,5
226.34
1040.79
1 66,23
485 I

MennyiséiegységJ
tonna
tonna
tonna
tonna
tonna

6.2.! Hulladékfajták szerinti tapasztalatok
6.2.1.! Kommunális hulladékgyűjtés
Békés településen a kommunális hulladék gyűjtését házhoz menő gyűjtéssel, heti
rendszerességgel. hétfötől péntekig végezzük körzetek szerinti hontásban.
A kuka kapacitását meghaladó többiethulladék esetén kizárólag a kommunális hulladékra
embiémázott, 120 literes zsák igényelhető az ügyfélkapcsolati irodában, amelyért eseti
közszolgáltatási díj kerül kiszánilázásra. Az embiémás zsákot a házhoz menő gyűjtés során
szállítjuk cl.

6.2.2.! Szelektív hulladékgyűjtés
Békés településen a lakosság számára 20 I 7. évtől kezdődően ez idáig 9 I 7 db 240 l-es és I 94
db 120 l-es szelektív hulladékgyűjtő edény került kiosztásra, és folyamatosan biztosított az
igénylési lehetőség az ügytlkapcsolati irodában.
A házhoz menő szelektív gyűjtés iránti érdeklődés a lakosság részéről az elmúlt időszakban
jelentősen megnőtt. A szelektált hul ladék legnagyobb mennyiségét az élelmi szerek
6

csomagolóanyagai és i togyasztasi cikkek csomago1ónyagai. \‘alarniflt az Új ságpa pír teszik
ki E I hanyagolható darabszámhan fordul elő. hog\ azért nem kerülnek ürítésre ecién ek. mert
.

kommunális (vegyes ) hu! ladékot tartalmaznak.
A békés megyei lakosság számára a szelektív kukák kiosztása megtörtént. ás a gyűjtési
kapacitás biztosított, ezért jelenleg folyamatban an megyei szinten a szelektív szigetek
helyszíneinek és darabszámának felülvizsgálata.
6.2.3.! Zöld hulladékgvűjtés
Békés településen a zöldhulladék gyűjtése két módon valósul meg:
házhoz menő gyűjtéssel
gyűjtőponton történő gyűjtéssel a békéscsabai g)űjtőpontOn (Szarvasi Út 64! 1. sz.
alatt. Nyitva tartás: szerdai napokon 14:00-16:00 h között.)
-

-

Á Ht. 31. (2) bekezdésének g) pontja ad lehetőséget a hulladék, hulladékgyűjtő ponton
iagy hulladékgyűjtő udvarban történő átadására és a hulladékgyűjtő pont ürítésére.
Az OHKT 3.4. 1 pontjának b) alpontja szerint:
A öldIzu1Íadék els!/utásáii/ ci: a/bbiuk fgi’elc,iihe
.

.

vLtc/c

s:ülg’s.

CS(Ilúdi házus bL’építeuségű területet: é’ente legalább 1 (I uÍkaloi;i,,zal,
tönzbIuízus/társushúi heépítettségű területe,; évetite legalább 4 alkaloniniul biztosítani kell.
.O/d/7lí//Uk k u/u/i’ii u ju/?itai /?U11 (u f ;i ota
il/ÍL 1 kolc /( : 11 ‘C L. k kl;?ÍL ik 1) kel (1/k(1/JJUÍÍ
április, május, június, július, augusztus, szepteinbei’, október, izovenibei’ Iiónapokbaii legalább
egy—egy alkalmat kell biztosítani. A ko;ik,éí hivi e/őuisi /ömb/i:us.
íe;ület eehn a
O

(I

S.O/,’(í/t(lt(iSt

Ici’i ()11k0111lQ11V(ít iLIi(/e/c’í/-N:’il lzutci;o::u nieg, de /cgu/hb c’g a/ka/;iar jíJiiiúini kel!
inegjelöliii.
Q A ZöldíllIllUciék g’í(jtLk nem csak uz iiigaílantól töiiéiio g’ű/ÍéSSel, l1(l1?L’fll l111ll(l(lékgl
’űjtó’
polit, Ii ulladékiidvar í’ag;’ niáS ítvételi lehetőség hiztosításái’aÍ is nleg’ul(;sítllutó, inzeniij’ibeiz c
lehetőség legalább a felsorolt lzóiiapokhai: és legfeljebb 20 km—es távolságban re,:delkezésre
áll

Tekintettel Társaságunk pénzügyi helyzetére és kapacitására. ill. a fentebb kifejtett
szolgáltatási díj számítási módjára. jelenleg ezen gűjtési módok kombinálásával van
lehetőségünk a gyűjtési gyakoriságot az EMMI r. szerint biztosítani. figyelernniel a
közszolgáltatás biztonságos és folyamatos ellátására. a felelős gazdálkodás elsődlegességére.
E tárgykörben folyamatosan zajlanak az egyeztetések, hogy miként tudunk a jogszabályi
kötelezettségek és a pénzügyi fedezettség mellett a lakossági elvárásoknak minél jobban
megfelelni. Infomiációink szerint a jogszabályi környezet felülvizsgálata és módosítása zajlik.
ezért abban bízunk. hogy az újraszabályozás megoldást hozhat.

6.2.4.1 Üveg (öblösüveg) hulladékgyűjtés
Az üveghulladék (öblösüveg) gyűjtése a szelektív szigeteken történik. mivel az üveget a
válogatótechnológia nem tudja kezelni (p1. mágnes szeparátor. röntgenvalogató. pneurnatikus
fúvóka).

7

6.2.5./ Lom hulladékgyűjtés
Békés településen a lomhulladék begyűjtésére az előre iiwghirdetett időpontokban évi I
alkalommal került sor házhoz menő vújtési móddal.
A közszolgáltató a lomtal anitás al kalmá\al a háztartásban feleslegessé \‘ált nagydirabos
hulladékokat (amel\ek méreteik miatt nen rakhatók a hulladékgyűjtő-edénybe) gvüjti Össze
ás szállítja cl. Nem kerül elszállításra: kommunális hulladék. elLülönítetten gyűjtött üveg-,
papír. műamag- és fémIuI1adék ( szelektív hul ladék ). zÖldhul ladék ( ág. nyesedék. lomb. fű).
építési törmelék (p1. kád, wc-csésze. sitt stb.. síküveg. ablakkeiet üveggel). 1nyeső.
gyógyszerhulladék, elektiomos háztartási eszköz. elektronikai hulladék. gurniabroncs.
‘eszélves és különleges kezelést igénylő bul ladék ( akkumulátor. festék. tiradt olaj. hígító.
iiövény-védőszer. szárazelem. stb. ). szénpor. hamu. salak. föld. trágya. állati hulladék,ipari.
niezőgazdasági . szolgáltatási tevékenység következtében keletkezett termelési hulladék.
sütőolaj. sütőzsiradék.
Az el nem szállitható hulladékok leadhatóak egyes hulladéktípusok esetében a vésztői
hulladékgyűjtő udvaron.

6.2.6.! Hulladékgyűjtő udvar

A fentieken túl, a lakosságnak lehetősége van a vésztői hulladékudvarra díjnientesen
beszállítani a honlapunkon közzétett tájékoztatóban szereplő hulladékfajtákat, ill. a
zöldhulladékot.

Hulladékudvar címe:

5530 Vésztő. Külterület 046736 hrsz. (Az Okányi utca
végén, a \7ásártér utcában a régi szeméttelep mellett)

GPS koordináták:

(lat

TeIetnszárn:

06 30/239- I 670

Nyitva tartás:

tiétfőtől-péntekig (naponta): 7:00- 1 5:00 Fi között és
minden hónap első szombati napján: 8:00- 12:00 h között

—

ing): 46° 54’ 4 1 ‚5 1

“ —

2 1 1 6’ 00,44”
°

A hulladékudvart ternészetes személyek vehetik igénybe (lakcímigazoló kártya és személyi
igazolvány bemutatásával ). A hul 1adékgűjtő-udvarha csak az olyan elkülönítetten gyűjtött
hulladék szállítható be, amely a háztartásokban életvitelszerűen keletkezik. A beszállítás
napján az ingatlanhasználónak nem lehet hul ladékgazdálkodási közszolgáltatással
összefüggésben fennálló díjhátraléka, mely az utolsó szolgáltatási díj befzetését igazoló
szelvény bemutatásával igazolható. A hulladékgyűjtő udvar igénybevétele díj mentesen
történik.
H ulladékudvarba beszállítható hulladékok:
Nem veszélyes hulladékok:

Wc kód
N1Lgne\Lz

.

Mit tartalmazhat?

Mennyise korlat

8

I
L

Nem tartalmazhat

1N”1it arta1inazhat.>

EWC kód
Megneveze

.

‚

.

I
Olyan növényi hulladék.
mk 1\ kei iLkboI p ii kkb(1
kzirmazik (tan\eedLk
gaily. !1i. lomb. IuresLpor.
tatorgaes stb.)
.

‘,

02 01

loIdhuIl
•

-

IclLk

-

.

‘,,

—--

‚

.

N1ennyiei

‘—

—___________________

korlat

Nem tartaliuazhat

alkalom

m3

Rothadt. korhadt. 1omba
fadarabok. allati. emberi
urulek. koiiiunaIi
gaily. nyeedék esetében
hu1Iadk
1egt1jehh I m hozú
kötegekben
9ttet/o
‘

‘,

i

i

ikbm

—

G umiahronc

I

‚

1 6 O I

0)

Gumiahronc

V7 01 07 ke\Lit epitLi
tormelek
.

‚

„

‘

‚

4 dh cv

( iax. 2 I “—os
zemé1vgépkoci abroncs)
Beton. tégla. cserép és
kerámia frakció vav azok
keeieke (kiebh
atalakitasbol.
lakasfeluj itasbol szarmazo
törmelék)
pl. : elektromos hulladék:
.

..

500

ke e

incatlan

‚.‚‚‚‚

mosógép.

..

Azbeszt. \eze1ve
oszeie’okkt1 iendelkezo
anaeok

-

‘

‚

Gumihekő. cuniiszalag.
tik. abroncs. tc morgumi

ineatlan

mosogatógép.

ajszárító. porszívó. vasaló.
elektromos fCirész. fűn\ író
stb.pI. : elektronikai hulladék:
számítógép. nyomtató.
20 01 36 Kiselejtezett
elektrons
elektronikus mOflitOr mobiltelefon hif
berendezés. televízió. rádió.
erendezések
videokamera. fény képezőgép.
stb.

dbév íngatlan

Pl.: nyomtatópatron

Kizárólag egészben. bontás

jiélküladható le!

Veszélyes hulladékok:
EWCkód
Megnevezes
0803 17*

.

Niit tartalmazhat

.

I

‚)

.

‘

.

N’lennvisezi

.

korlat
‘

Nem

tartaliazhatja!

-

‘

nyomtató patronok

veszelyes anyaiokat
tartalmazo toner
13 02 05*
.

.

javításhól. karhantartásból
ásványolaj alapú.
származó használt olaj
klórvegvületet nem
tartalmazo motor—.
hajtómű- és kenőolaj
1501 10*’Veszélves
Olijos tetekes \eCvsz.rL
anyaal szennyezett
Hakon
gongyoleg
1 6 02 I I / klór-fluorszénhidrocéneket (HCFC.
F1utoszekren’ek. mehhutok.
HFC ) tartalmazo
‚
klimaberendezesek
hasznalatbol kivont
berendezés
16 02 13* 1 veszélyes
p1.: nem klór-fluoranyagokat tartalmazó
szénhidrogéneket (HCFC.
-

.
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7.! Nyi1vánossá tájékoztatása
A www.dareh.hu honlap adattartalommal való feltöltése. bővítése. aktualizálása folyamatos.
A közszolgáltatásra vonatkozó részletes és hiteles információk itt találhatóak.
Igénybe vesszük a social niedia által nyújtott lehetőségeket. ennek érdekében Facebook
oldalt is üzerneltetünk.
A közszolgáltatást hivatalosan igénybe ve\ők szániára a 2019. IV. negyedévi számla
mellékleteként rnegküldtük a 2020. évi naptárat.
Az egyes települések önkormányzatait folyamatosan tájékoztatjuk a változásokról (Pl.
ünnepnapok iiiatti gyüj tési nap áthelyezés ). kérve azt. hogy legyenek segítségünkre a hely ben
szokásos módon történő lakossági tájékoztatásban.
-

-

-

-

A fenti tájékoztatási módok igénybevétele cl lenére saj nos néha előfordul aciminisztrációs
vagy kommunikációs hiba irtiatt. hogy a szükséges információ nem jut cl időben a
lakossághoz. Ennek ki küszöbölése érdekében igyekszünk folyamatosan és előzetesen
egyeztetni a gyűjtési. szállítási ütemezést a közszolgáltatói alvállalkozókkal.

8.! Folyamatban lévő ügyek
Létesítmények:
A válogatóüzem folyamatos és üzembiztos működtetése érdekében a karbantartást
akadályrnentesen biztosítjuk. ezért szükség szerint végezzük az egyes alkatrészek cseréjét (pI.
szállítószalag. stb.), egyes gépek. berendezések szervizelését.
A lakosság szélesebb körű kiszolgálása érdekében az egyes hulladékgyűjtő udvarok
szolgáltatási területét bővítettük. ezzel lefedve a teljes megyét.
A zöldhul ladék gyűjtését több módozat komplex rendszerével igyekszünk megoldani.
összhangban a gyakoriságra és a finanszírozásra vonatkozó jogszabályokkal:
házhoz menő gyűjtéssel(min. előírás: évente 12+2 alkalom)
zöldhulladék gyűjtőpontok kialakításával (előírás: legfeljebb 20 km távolság). egyes
önkormányzatok együttműködésének köszönhetően.
hulladékgyűjtő udvarok biztosításával.
-

-

-
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Ec1ényj
A szelektív kuka kiosztása a lakosság részére 2() I 7 évi feladatunk volt, azonban jelenleg
is folyamatosan biztosítjuk az iénvbevétel Iehetőséét az üvfé1kapcsolati irodákon és a
központi ü2vfélszol2álaton keresztül.
Kiemelt feladat az ingyenesen használható komposztáló edények kiosztása. amelynek
igényfelmérése megtörtént, és Békés településen 429 db került átadásra.
Jelenleg mintegy 400 helyszínen található a rnegében szelektív sziget. amely indokolatlan
egyrészt a magas számuk. másrészt a nem rendeltetésszerű használat (i1Ieális
Imiladéklerakás) miatt. ezért folyamatban van a szelektív szigetek felülvizsgálata.
fgye1emmel arra. hogy a lakosság számára a szelektív kukák kiosztásra kerültek íg a
gyűjtési kapacitás az ingatlanhasználók számára biztosított. A felmérést követően a
niegszünteésre kerülő szigetek. hu! ladékfrakciók edényzeteinek begyűjtése. il I az adott
települési önkonányzat által meghatározott helyszínre való szállitása folyamatosan történik
majd.
-

-

-

.

Fizetési kedvezmény (részlettzetés)
Fizetési nehézségek esetén az NHKV Zrt. biztosítja a fizetési kedvezmény (részletiizetés)
lehetőségét. Az ingatlanhasználók által igénybe vehető fizetési ked\;ezménnyel kapcsolatos
feladatokat közvetlenül látjuk el. ülyamatosan a Koordináló szerv felhatalmazásával.
Adatok nyilvántartása
A korábbi közszolgáltatók. az egyes ingatlanhasználók adatait sok esetben nem teljes körűen
vették Il. ezért az adatok begyűjtése. aktualizálása érdekében a Koordináló szerv
felbatalmazásával végezzük folyamatosan az adattisztítási feladatokat, a járási hivatalok
megkeresése útján, a kapott adatok feldolgozásával.
Fontos felhívnunk a figyelmet az alábbiakra, mivel több ingatlanhasználót érint:
minden ingatlanhasználó
köteles
igénybevételére és a díj megfizetésére:
-

a

hulladékgazdálkodási

közszolgáltatás

a természetes személy ingatlanhasználó részéről szükséges az ügyfélszolgálaton. vagy
az ügyfélkapcsolati irodákon a számlázáshoz szükséges adatok megadása.
-

a nem természetes személy
ingatlanhasználó részéről
szükséges a
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási
szerződés
megkötése,
amely
ügyfélszolgálaton. vagy az ügyfélkapcsolati irodákon kezdeményezhetö.
-

A Ht. 52. ( 1 ) bekezdése szerinti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az
ingatlanhasználót terhelő díjhátralék és az az zal összetggésben megállapított késedelmi
kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak
minősülnek.
..

I

A Ht. 2. 34. pontja szerint ingaIanhasználó az ingatlan bIrtokosa. tulajdonosa. vaonkeze1ője. ‘a1amint a
társasház é a lakásszövetkezet. aki (amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles és
akinek (amelynek) a közszolgáltató rendelkezésére áll.
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Szem léletforniálás

A szemléleiformálás érdekében a DAREH BZIS NZrt. időszakonként .nyuli napot tart a
\ál()gatólflúbefl. amelyre a kiíiacitásainkná1 nagyobb a7 érdeklődés. de a megoldáson
dolgozunk.
Együttmüködőek és nyitottak vagyunk az oktatási, nevelési intézmények. egyesületek.
lakosság felé a környezettudatos nevelés és szenilél etformálás kialakítása érdekében.
Beruházások
A DA REH Önkormányzati Társulás. mint alapító további pályázatok igénybevételével
igyekszik a közszolgáltatás tárgyi feltételeit továbhfej leszteni Ennek érdekében jelenleg
folyamatban van a KEFIOP-3.2. 1 1 5-20 1 7-000 1 O azonosítószániú projekt megvalósítása. A
pályázatból hulladékgyűjtő edényzetek. ill. hulladékgyűjtő gépjárművek beszerzése, ill. egyes
hul ladékgazdálkodási I étesítmények fejlesztése.
.

-

Ezúton is köszönöm Békés Város Önkormányzatának és Polgármesterének a
közszolgáltatás ellátása során nyújtott segítő együttműködését, konstruktív hozzIállását.

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását.

Békéscsaba. 2020. augusztus 5.
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