SZEGVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2011. (X.27.)
Önkormányzati rendelete
Szegvár Nagyközség
Települési Hulladékgazdálkodási Tervéről

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. §. (1) bekezdés
a) pontja és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. törvény 35. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi
rendeletet alkotja.
1. §.
Szegvár Nagyközség Települési Hulladékgazdálkodási Tervét az önkormányzati rendelet 1.
melléklete határozza meg.
2. §
(1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Szegvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Települési Hulladékgazdálkodási Tervéről szóló
15/2004. (XI.25.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Gémes László s.k.
polgármester

Gyömbér Ferencné s.k.
jegyző

ZÁRADÉK: Ezen önkormányzati rendelet 2011. október 27. napján lett kihirdetve.
Gyömbér Ferencné s.k.
jegyző
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Bevezetés
A Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 33. §-a alapján az
Országgyűlés a hulladékgazdálkodás stratégiai célkitűzéseinek, illetve a törvényben
megállapított célok elérésének és az alapvető hulladékgazdálkodási elvek érvényesítésének
érdekében a Nemzeti Környezetvédelmi Program részeként Országos Hulladékgazdálkodási
Tervet fogad el.
A törvény 34. §-a értelmében az országos terv alapján a környezetvédelmi igazgatási
szervek a külön jogszabályban megjelölt területre a vonatkozó területrendezési és
területfejlesztési tervekben foglaltakkal összhangban területi hulladékgazdálkodási tervet
készítenek a területen lévő, illetve működő helyi önkormányzatok, érintett más hatóságok,
érdek- képviseleti és környezetvédelmi társadalmi szervezetek bevonásával. A törvény 35. §-a
alapján az országos és a területi hulladékgazdálkodási tervekben foglalt célokkal,
feladatokkal és a település rendezési tervével összhangban a települési önkormányzat
illetékességi területére helyi hulladékgazdálkodási tervet dolgoz ki.
Szegvár Nagyközség a törvényből adódó feladatok elvégzésére „Szegvár Nagyközség
Helyi Hulladékgazdálkodási Terve 2011-2016” elkészítésével a Békés Megyei Környezet-és
Természetvédelmi Kft-t bízta meg.
A Békés Megyei Környezet-és Természetvédelmi Kft. a „Szegvár Nagyközség Helyi
Hulladékgazdálkodási Terve 2011-2016” dokumentációt a hulladékgazdálkodási törvényben
meghatározottak alapján, az országos és a területi hulladékgazdálkodási terveket figyelembe
véve készítette el. A tervet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről
szóló 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében a terv szerkezeti
felépítésére és tartalmi követelményeire előírtak alapján állította össze.
A terv elkészítésénél figyelembe vettük továbbá a település rendezési tervét, a település
jelenlegi hulladékgazdálkodási helyzetét és a „Szegvár Nagyközség Települési
Hulladékgazdálkodási Terve 2004-2009” dokumentációt. A tervet a Közgyűlés a 14/2004. (XI.
25.) sz. ÖR rendeletével fogadta el.
A tervben előirányzott elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása, azok költségbecslése a jelenlegi helyzet figyelembe
vételével, a szakmai, gazdasági és üzemeltetési előírások és igények, és nem utolsó sorban a pályázati lehetőségek figyelembe vételével került
meghatározásra.

A tervkészítés általános adatai:
1. Tervezési szint:

Szegvár Nagyközség

2. Megbízó:

Szegvár Nagyközség Önkormányzata
6635 Szegvár, Szabadság tér 2. sz.
Tel./Fax: +36/63/364-800

3. A hulladékgazdálkodási terv készítője:
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Békés Megyei Környezet- és Természetvédelmi Kft.
5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 17. I./7. sz.
Telefon/Telefax: +36/66/449-602
e-mail: bm.kornyezet@mail.globonet.hu
4. A hulladékgazdálkodási terv tervezési időszaka

2011 – 2016

5. A tervezés báziséve:

2010.
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I. Fejezet
Általános adatok
I.1. A település hulladékgazdálkodási helyzete
 A települési adatok alakulása az elmúlt években:
1. sz. táblázat
A vizsgált adatok

A vizsgált évek

2006

2007

Lakónépesség (fő)
2.088
2.091
Lakásállomány (db)
37
42
Közüzemi vízvezeték hálózat hossza (km)
1.865
1.868
Közüzemi vízvezeték hálózatba bekapcsolt lakások
száma (db)
126
168
Összes szolgáltatott víz mennyisége (e m3)
3
115
157
Lakosságnak szolgáltatott víz mennyisége (e m )
12
12
Közterületi közkifolyók száma (db)
Közüzemi szennyvízcsatorna hálózat hossza (km)
Köz. szennyvízcsatorna hálózatba bekapcs. lakások
száma (db)
1.510
1.510
Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások száma
(db)
Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont üdülők száma
(db)
643
718
Elszállított összes hulladék mennyisége (t)
638
710
Lakosságtól elszállított hulladék mennyisége (t)
Forrás: KSH Csongrád Megye Statisztikai évkönyve 2006-2007-2008-2009.
4.789

4.735

2008
4.673
2.096
42
1.876

2009
4.601
2.096
42
1.872

163
155
12
-

161
154
12
-

1.510

1.510

-

-

1.147
1.124

748
680

 A település hulladékgazdálkodásának elsődleges céljai, feladatai:


A felhagyott hulladéklerakó rekultivációjának az elvégzése.



A képződő hulladék mennyiségének csökkentése a szelektív hulladékgyűjtés
lakosság körében történő minél szélesebb körű kiterjesztésével, a zöldhulladék
gyűjtés bevezetésével, az összegyűjtött inert hulladék Szentes Város inert hulladék
kezelő telepén történő kezelés bevezetésével és hulladékudvar kialakításával.



A településen a szennyvízcsatorna hálózat és a szennyvíztisztító telep kiépítése.

I. 2. A helyi tervezés szükségességének bemutatása, a tervezés alapjai
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I.2.1. A helyi tervezés szükségessége
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 35. §-a rendelte el a helyi
hulladékgazdálkodási tervek elkészítését. A tartalmi követelményeit általánosságban a Hgt.
37. §. (4) és (5) bekezdései tartalmazzák. A terv elkészítése az önkormányzat alapvető érdeke
is, hiszen csak a keletkezett hulladék mennyiségének és a várható mennyiségének pontos
ismeretében tudja elvégezni a hulladékgazdálkodási feladatait, és szükséges teendőit
meghatározni. A terv elkészítésénél a hulladékgazdálkodási terv részletes tartalmi
követelményeiről szóló 126/2003. (VIII. 15.) Kormányrendelet előírásai szerint jártunk el.
I.2.2. A helyi hulladékgazdálkodási terv készítésének alapjai
A tervezéshez szükséges alapadatok és információk gyűjtése az Önkormányzat és a helyi
közszolgáltató bevonásával valósult meg.
Az adatok ismeretében, azok feldolgozását, kiértékelését követően került sor a település
hulladékgazdálkodással kapcsolatos célkitűzéseinek, előirányzott feladatainak meghatározásra
az Önkormányzattal.

I.3. A tervezésbe bevont hatóságok, egyéb szervezetek, együttműködés formái
I.3.1. A megvalósítás engedélyezés folyamataiba bevont hatóságok


Alsó- Tisza- vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

I.3.2. A tervezési folyamat során adatszolgáltatásba bevont szervezetek





Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala és intézményei
Szentes Város Önkormányzatának Városellátó Intézménye
Szentesi Víz- és Csatornamű Kft.
Gyenes Bor- és Gyümölcsfőző Kft.

I.3.3. A tervezésbe bevont szervezetek együttműködési formái
A helyi hulladékgazdálkodási tervet Szegvár Nagyközség Önkormányzata megbízásából a
Békés Megyei Környezet- és Természetvédelmi Kft. (5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 17.
I./7. sz.) készítette el.
A célok, prioritások kidolgozása Szegvár Nagyközség Önkormányzatával közösen történt.
A hulladékgazdálkodási terv önkormányzati jóváhagyását megelőzően a Hgt. 53. §. (2)
bekezdésében foglaltak alapján közmeghallgatás tarható, melynek szervezése az
önkormányzat feladata.
A terv az Alsó- Tisza- vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőségre benyújtásra került véleményezésre. Jelen terv a felügyelőség 82.508-1-1/2011.
ikt. számon kiadott javaslatainak megfelelően kiegészített tervdokumentáció.
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II. fejezet
A tervezési területen keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok mennyisége
és eredete
II.1. A településen keletkező hulladékok típusa és éves mennyisége
II.1.1. Nem veszélyes hulladékok
2. sz. táblázat
Hulladék megnevezése

EWC

Mennyiség (t/2010. év)

Települési szilárd hulladék 20 03 01
737,28
Települési folyékony
3.965
20 03 99
hulladék*
Forrás: Szentes Városi Önkormányzat Városellátó Intézménye
*: Gyenes Bor- és Gyümölcsfőző Kft.
II.1.2. Szelektíven gyűjtött, kiemelendően kezelendő hulladékáramok
3. sz. táblázat
Mennyiség (t/2010.
év)
gumiabroncs
16 01 03
2,280
Nem veszélyes
hulladék
elektronikai hulladék 20 01 36
2,049
egészségügyi
18 01
Veszélyes
hulladék
03*
0,02
hulladékok
állati eredetű
18 02
hulladék
02*
20,242
Forrás: Szegvár Nagyközség Önkormányzata
Hulladék megnevezése

EWC

A településen egyéb veszélyes hulladék és nem veszélyes hulladék gyűjtése nem történik.
II.1.3. Csomagolási hulladékok
4. sz. táblázat
Hulladék megnevezése

EWC
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Papír

20 01 01
20 01 02

17,01
fehér üveg
13,47
Üveg
színes üveg
8,22
Műanyag
20 01 39
11,95
Forrás: Szentes Városi Önkormányzat Városellátó Intézménye

II. 2. A felhalmozott hulladékok típusa és mennyisége
II.2.1. Nem veszélyes hulladékok
A településen a lakosságnál és közintézményeknél keletkező települési szilárd hulladék és
folyékony szennyvíz (2. sz. táblázat) a településről elszállításra került a Hódmezővásárhelyi
Regionális Hulladéklerakó telepre, illetve a Szentesi szennyvíztisztító telepre.
II.2. 2. A területen felhalmozott, kiemelten kezelendő hulladékáramok
A településről a 3. sz. táblázatban megadott veszélyes hulladékok elszállításra kerültek.
II.2.3. A területen felhalmozott csomagolási hulladékok
A településről elszállításra kerültek a szelektíven gyűjtött hulladékok.

II. 3. A településre beszállított és onnan kiszállított hulladékok típusa és éves
mennyisége

II.3.1. Nem veszélyes hulladékok
5. sz. táblázat
Hulladék megnevezése

EWC

Településre
beszállított
(t/2010. év)
0

Településről
kiszállított
(t/2010. év)
737,28

20 03
01
Települési folyékony
20 03
0
3.965
hulladék*
99
Forrás: Szentes Városi Önkormányzat Városellátó Intézménye
*: Gyenes Bor- és Gyümölcsfőző Kft.
Települési szilárd hulladék

II.3.2. A településre beszállított és onnan kiszállított, kiemelten kezelendő hulladékáramok
6. sz. táblázat
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Hulladék megnevezése

EWC

Településre
beszállított

(t/2010. év)
gumiabroncs
16 01 03
0
Nem veszélyes
hulladék
elektronikai hulladék 20 01 36
0
egészségügyi
18 01
Veszélyes
hulladék
03*
0
hulladékok
állati eredetű
18 02
hulladék
02*
0
Forrás: Szegvár Nagyközség Önkormányzata

Településről
kiszállított

(t/2010. év)
2,280
2,049
0,02
20,242

II.3.3. Csomagolási hulladékok
7. sz. táblázat
Hulladék megnevezése
Papír

EWC

20 01 01
20 01 02

Településre beszállított
(t/2010. év)

Településről kiszállított
(t/2010. év)

0
fehér üveg
0
Üveg
színes üveg
0
Műanyag
20 01 39
0
Forrás: Szentes Városi Önkormányzat Városellátó Intézménye
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17,01
13,47
8,22
11,95

II. 4. A település éves hulladékmérlegének bemutatása
II.4.1. Nem veszélyes hulladékok
8. sz. táblázat
Hulladék megnevezése

EWC

Hasznosítás
t/2010. év

Települési szilárd hulladék
Települési folyékony
hulladék*

20 03 01

20 03 99

0
0

Összesen

%
0
0

Égetés
t/2010.
év
%
0
0
0
0

0

Lerakás
t/2010. év
737,28
0

0

Egyéb kezelt
% t/2010. év %
100
0
0
0
3.965
100

737,28

3.965

Összesen
t/2010. év
737,28
3.965

4.702,28

Forrás: Szentes Városi Önkormányzat Városellátó Intézménye
*: Gyenes Bor- és Gyümölcsfőző Kft.

II.4.2. Kiemelten kezelendő hulladékáramok
9. sz. táblázat
Hulladék megnevezése
Nem veszélyes hulladék
gumiabroncs
elektronikai hulladék
Veszélyes hulladék

EWC
t/2010.
év
16 01 03
2,28
20 01 36
2,049
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Hasznosítás
%
100
100

t/2010.év
0
0

Égetés
t/2010.
%
év
0
0
0
0

Lerakás
t/2010.
%
év
0
0
0
0

Egyéb kezelt
%
0
0

Összesen

t/2010.év
2,28
2,049

12

egészségügyi hulladék
18 01 03*
0
0
állati eredetű hulladék
18 02 02*
0
0
Összesen
4,329
Forrás: Szegvár Nagyközség Önkormányzata

0,02
0

100
0
0,02

0
0

0
0
0

0
0
20,242
100
20,242

0,02
20,242
24,591

10. sz. táblázat
Hulladék

Hasznosítás

Égetés
t/2010.
Csomagolási hulladékok EWC
év
%
t/2010. év %
Papír
20 01 01 17,01
100
0
0
fehér üveg
13,47 100
0
0
Üveg
20 01 02
színes üveg
8,22
100
0
0
Műanyag
20 01 39 11,95 100
0
0
Összesen:

50,65

0

Lerakás
t/2010.
év
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Egyéb kezelt Összesen
t/2010.
év
% t/2010. év
0
0
17,01
0
13,47
0
0
8,22
0
0
0
11,95
0

50,65

Forrás: Szentes Városi Önkormányzat Városellátó Intézménye
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III. fejezet
A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények

III.1. A jogszabályokban meghatározott műszaki követelmények és a területen
folyó
hulladékkezelési követelményekre előírt követelmények ismertetése
Szegvár Nagyközség közigazgatási területén a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági
feladatokat Szegvár település jegyzője és az Alsó- Tisza- vidéki Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség látja el (engedélyek kiadása, ellenőrzések) az
érintett szakhatóságok bevonásával a hatályos környezetvédelmi jogszabályok vonatkozó
előírásai alapján.
A településen az alábbi, jelenleg hatályos környezetvédelmi tárgyú rendeletek szabályozzák
helyi szinten a környezet védelmét:
 16/1996. (VIII. 29.) Ör. sz. rendelet a környezetvédelem helyi szabályairól,
 19/1998. (XII. 15.) Ör. sz. rendelet a köztisztaság fenntartásáról, a települési
szilárd és folyékony hulladék gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes
elhelyezésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról és a kötelező kéményseprőipari közszolgáltatásról,
 7/2003. (V. 29.) Ör. sz. rendelet az állattartás helyi szabályairól,
 14/2004. (XI. 25.) Ör. sz.
Hulladékgazdálkodási Tervéről.

rendelet

Szegvár

Nagyközség

Települési

III.1.1. Az előírt műszaki követelmények
A településen a hatályos jogszabályokban meghatározottaktól eltérő speciális helyi vagy
egyedi műszaki követelmények nincsenek.
III.1.2. A településen folyó - Önkormányzat illetékességébe tartozó – közszolgáltatás
keretében végzett hulladékkezelésre kiadott környezetvédelmi hatósági engedélyek:
 Szentes Városi Önkormányzat Városellátó Intézményének települési szilárd hulladék
és szelektív hulladék begyűjtési és szállítási engedélye: 20435-7-7/2010. ikt. szám
 Gyenes Bor- és Gyümölcsfőző Kft. települési folyékony hulladék szállítási engedélye:
15.034-1-3/2004. ikt. szám


ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. kezelési engedélye: 15.1/03051/000/2009. ikt. szám

Békés Megyei Környezet-és Természetvédelmi Kft.
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IV. fejezet
Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések
IV.1. A kiemelten kezelendő hulladékáramra vonatkozó intézkedések
Kommunális hulladék gyűjtés és elszállítás
A települési szilárd hulladék gyűjtését és szállítását Szentes Városi Önkormányzat
Városellátó Intézménye végzi a településen. A begyűjtött hulladék a Hódmezővásárhelyi
Regionális Hulladékkezelő Műbe kerül beszállításra és lerakásra.
Települési folyékony hulladék kezelés
A településen jelenleg nincs kiépítve a szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep. A
lakosságnál és intézményeknél keletkező, egyedi szennyvízgyűjtő aknában tárolt települési
folyékony hulladék elszállítását közszolgáltatás keretében a Gyenes Bor- és Gyümölcsfőző
Kft. végzi. A szennyvíz a Szentesi Szennyvíztisztító telepre kerül beszállításra. A 2012. évben
induló beruházás keretében a településen a szennyvízcsatorna hálózat és a települési
szennyvíztisztító telep kiépítésre kerül.
Állati hulladék gyűjtés
Az állati hulladékok gyűjtése az önkormányzat által üzemeltetett állati hulladék átmeneti
gyűjtő helyen történik Az ATEV Zrt. heti 2 alkalommal begyűjtő járattal végzi az állati
hulladék elszállítását. A telepet az önkormányzat Településfejlesztő és Üzemeltető Kft-je
üzemelteti.
Szelektív hulladékgyűjtés és elszállítás
A szelektív hulladékgyűjtés a településen 5 db gyűjtőszigeten (1. sz. melléklet helyszínrajz)
érhető el a lakosság számára. A szigeteken papír, műanyag és üveg (fehér, színes)
hulladékfrakciók külön gyűjtése érhető el a lakosság számára. Az összegyűjtött hulladékok
elszállítását a Városellátó Intézmény végzi a Szentes Berki Hulladéklerakó területén üzemelő
szelektív hulladék feldolgozóba, ahol a hulladék kezelése és átmeneti tárolása történik a
feldolgozónak történő átadásig.

IV.2. A többi hulladéktípusra vonatkozó speciális intézkedések
Az önkormányzat évente 2 alkalommal szervez lomtalanítási akciót, mely során a
gumiabroncs hulladék és elektronikai hulladék engedéllyel rendelkező hulladékkezelő részére
átadásra kerül. A gumiabroncs hulladékot az Euro- Novex Kereskedelmi és Vagyonkezelő
Kft., az elektronikai hulladékot az Envirosinvest- Waste Kft. veszi át további kezelésre.

Békés Megyei Környezet-és Természetvédelmi Kft.
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A település Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménynél keletkező emberi gyógyászati
tevékenységből keletkező veszélyes hulladék elszállítását és kezelését erre a tevékenységre
engedéllyel rendelkező SZOTE Szolgáltató Kft. végzi.

V. fejezet
A hulladékok kezelése, a kezelőtelepek és létesítmények, a kezelésre felhatalmazott
vállalkozások

V.1. A hulladékok gyűjtése és szállítása
V.1.1. A hulladékokat begyűjtő szervezetek
V.1.1.1. Szegvár közigazgatási területén működő nem veszélyes hulladékokat begyűjtő,
szállító, ártalmatlanító, hasznosító szervezetek
 települési szilárd hulladék begyűjtése: Szentes Városi Önkormányzat Városellátó
Intézménye
 szelektív hulladék begyűjtése: Szentes Városi Önkormányzat Városellátó Intézménye
 települési folyékony hulladék begyűjtése: Gyenes Bor- és Gyümölcsfőző Kft.
V.1.1.2. Szegvár közigazgatási területén működő, egyéb kiemelt hulladékot begyűjtő, szállító,
ártalmatlanító, hasznosító szervezetek
 állati hulladék gyűjtő telep üzemeltetése: Településfejlesztő és Üzemeltető Kft.
 állati hulladék elszállítása: ATEV Zrt.
V.1.2. A településen folytatott hulladékkezelési (hasznosítási, ártalmatlanítási) tevékenység
általános ismertetése, értékelése
V.1.2.1. A településen működő hulladékkezelő telepek bemutatása
A településen nem folytatnak hulladékhasznosítási és ártalmatlanítási tevékenységet.
V.1.2.2. A településen működő hulladékválogató szervezetek bemutatása
A településen nem működik hulladékválogató szervezet.
V.1.2.3. Engedélyezett, illetve hosszabb távon tovább működő lerakók bemutatása
A településen az állati hulladék gyűjtése és átmeneti tárolása a megfelelő engedéllyel
rendelkező hulladék hasznosítónak történő átadásig az önkormányzat Településfejlesztő és
Üzemeltető Kft-je által üzemeltett állati hulladék átmeneti gyűjtőhelyen történik. A telep a
Csongrád Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc- biztonsági és
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Állategészségügyi Igazgatósága által kiadott 15.1/02015/0010/2009. sz. engedélye alapján
üzemel.
A telepen a Szegvár Nagyközségben keletkező nem fertőző betegségben elhunyt állatok
tetemeinek és testrészeinek gyűjtése elkülönítetten, konténerekben történik. Az összegyűjtött
hulladékot szolgáltatási szerződés keretében az ATEV Zrt. szállítja el heti 2 alkalommal.
A telep az alábbi kiépített infrastruktúrával rendelkezik: telepi megközelítő út, zárt kerítés,
szociális épület, fedett konténer tároló. A telepen a hulladékok átvétele kezelő személyzet
segítségével történik. A telepre a lakosság nyitvatartási időben korlátlan mennyiségben
szállíthatja be az állati hulladékot. A nyitvatartási idő hétfőtől péntekig 8- tól 16 óráig.
Hétvégén telefonos ügyelet biztosítja az elhullott állatok beszállítását a telepre.
V.1.3. A felhalmozott hulladékok tárolásának, helyzetének ismertetése
A településen felhalmozott települési szilárdhulladék a felhagyott települési szilárdhulladék
lerakó telepen található. A telep részletes ismertetése az V.1.3.1. pontban található.
V.1.3.1. Az engedély nélküli, illegális lerakók, használaton kívüli vagy nem megfelelő
védelemmel rendelkező lerakók bemutatása:
A település közigazgatási területén illegális hulladéklerakás nem történik, illegális
hulladéklerakó területek nincsenek.
A felhagyott hulladéklerakó ismertetése:
A településen a felhagyott kommunális szilárdhulladék lerakó a Szegvár külterület 0317/5
hrsz- en található. A telep épített műszaki védelemmel nem rendelkezik. A lerakón 18.000 t
települési szilárd hulladék került lerakásra a telep 1997. évi bezárásig.
A lerakó az Alsó- Tisza- vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség 66.635-2-4/2010. ikt. számú rekultivációra is feljogosító működési engedéllyel
rendelkezik, amely engedély 2019. december 31-ig érvényes.
A DAREH Önkormányzati Társulás koordinálja a Szegvár Nagyközségi felhagyott
szilárdhulladék lerakó telep rekultiváció előkészítésével és kivitelezésével kapcsolatos összes
pályáztatási folyamatot.
A telep elhelyezkedését az 1. sz. melléklet helyszínrajza szemlélteti.

V.2. A települési szilárdhulladék gazdálkodás helyzetelemzésénél előírtakon túl
ismertetendő tényezők
V.2.1. A másodnyersanyag visszanyerés és hasznosítás aránya a településen
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A 2010. évben 17.010 kg papír hulladék, 11.950 kg műanyag hulladék, és 21.690 kg üveg
hulladék került összegyűjtésre a település 5 db szelektív hulladékgyűjtő szigetén. A
szelektíven összegyűjtött hulladék 33,5 % a papír, 23,5 % a műanyag, és 43 % az üveg
frakció.
A 2010. évben a településen keletkezett 737.280 kg települési szilárd hulladékhoz viszonyítva
a szelektíven gyűjtött papír hulladék 2,3 %, a műanyag hulladék 1,6 %, az üveg hulladék 2,9
%.
V.2.2. A területen a települési hulladék részeként keletkező biológiailag lebomló szerves
hulladék kezelése
A településen a települési szilárdhulladéktól elkülönítetten szervezetten nem történik a
biológiailag lebomló szerves zöldhulladék gyűjtése. A lakosság közül sokan saját
ingatlanjainkon végzik a zöldhulladék komposztálását. Ennek mennyiségéről adatok nem
állnak rendelkezésre.
A kigyűjtési arány törvényi előírása:
a) 2016. július 1. napjáig 35 %-ra kell csökkenteni a kommunális hulladékban
lévő zöldhulladékok mennyiségét az 1995. évi országos mennyiséghez
képest.

V.3. A települési folyékony hulladékkal való gazdálkodás helyzetelemzése

A 118/2008.(V.8.) kormányrendelet 31.§. 58. pontja által módosított 27/2004. (XII. 25.)
KvVM Rendelet szerint, mely a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken
levő települések besorolásáról szól, Szegvár érzékeny területen lévő településnek minősül. A
településen keresztül folyik a Kurca és a Kórógy ér is, a Tisza pedig a falu határában halad el,
a „települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról” szóló 18/2003.
(XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet alapján „B” jelű, mely közepesen veszélyeztetettnek
minősül. Természetes tava is van a nagyközség központjában: a Kórógy, és a falu határában: a
Lándor-tó, melyek horgászásra kiválóan alkalmasak. A területfejlesztés kedvezményezett
térségeinek jegyzékéről szóló 311/2007. (XI.17.) Kormány Rendelet értelmében Szegvár
Nagyközség a társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetű települések közzé
tartozik.
A többszörösen módosított 25/2002. (II.27.) Kormányrendelet a Nemzeti Települési
Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szól. A többszörösen módosított
26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet tartalmazza a szennyvízelvezetési agglomerációk
lehatárolását. A rendelet jegyzékében Szegvár Nagyközség 4789 LE-kel van megjelölve.
Ennek értelmében 2015. december 31-ig meg kell oldani a települési szennyvizek közműves
szennyvízelvezetését, a szennyvizek biológiai szennyvíztisztítását, valamint a települési
szennyvizek
ártalommentes
elhelyezését.
A
KEOP7.1.2.0-2008-0088
projekt
megvalósításával, ütemezésével a fenti időpont teljesíthető.
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A fejlesztési célok megvalósulása esetén kiépül a csatornahálózat s megépül a
szennyvíztisztító telep; megnő a csatornahálózatra elvezetett és –kezelt szennyvíz
mennyisége; csökken a földtani közegbe és a felszín alatti vízbe jutó szennyeződések
mennyisége.
Az ellátatlan területek csatornázása során az önkormányzat csak olyan ingatlanokra építi meg
a bekötéseket, ahol csatlakozásra lehet számítani. Erre vonatkozóan az előzetes felmérés
megtörtént. A lakosság a bekötni tervezett ingatlanok 75%-ában kinyilvánította azon
szándékát, hogy a csatornahálózatra csatlakozni akar. A támogatás feltételeként meghatározott
rákötési arányt (92%) a beruházó teljesíteni szándékozik.
A csatornahálózatra csatlakozó lakosok száma.
Tervezett
Megvalósuló
Átlagos
bekötéssel
(~92%) bekötés lakosszám
ellátott
(db)
(fő/lakás)
fogyasztási
helyek száma
(db)
1696
1563
2,39

Érintett lakosok Bekötött lakos
száma (fő)
(fő)

4053

3735

A szippantott szennyvízszolgáltatást a csatornával el nem látott lakosság fogja igénybe venni.
Az önkormányzat meg fogja oldani a településen keletkező összes szennyvíz ártalommentes
elhelyezését. A meglévő szikkasztókat zárt tárolókká átépítik.
A szippantási szolgáltatást igénybe vevő népesség kimutatása
Összes lakos (fő)
Ivóvízzel ellátott
Új csatornára
lakos (fő)
csatlakozik (fő)
4904
4610
3735

Szippantást igénybe
vevő (fő)
875

Az önkormányzat intézményei várhatóan csatlakoznak az épülő csatornahálózatra. A tervezett
csatornahálózat mentén 12 intézmény található. A csatornahálózat üzembe helyezése után az
intézményekből származó szennyvíz tervezett mennyisége 12,17 m3/d a jelenlegi
vízfogyasztás alapján.
Szegvár Nagyközségben jelentősebb ipari vízfogyasztó, ill. szennyvízkibocsátó nem üzemel.
A közületi árat fizető egyéb fogyasztók egy részének csatlakozása várható. Becsült
szennyvízkibocsátásuk 28,41 m3/d. A településen ipari kibocsátónak minősülő fogyasztó
nincs.
A település szennyvízelvezetésére gravitációs csatornahálózat készül nyomás alatti
rendszerrel kiegészítve. A szükséges helyeken 9 db átemelő épül. A kiválasztott változat
csatornarendszere, fő/gerincvezetéke KGPVC csőből készül, az alábbiakkal jellemezhető
bekötővezeték (KG PVC) hosszakkal és bekötések számával.
Építendő gravitációs csatorna
Vezeték megnevezése
DN 200 gravitációs csatornahálózat
DN 160 bekötővezeték: 1605 db
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Vezeték hossz (m)
l = 29261 m
l = 15816 m

Az átemelők (9 db) környezetében alkalmazott nyomóvezeték (KPE) műanyag csőből készül,
s az alábbi jellemző paraméterekkel bír.
Építendő nyomóvezeték
Vezeték megnevezése
110 KPE
160 KPE
Összesen

Vezeték hossz (m)
l = 233 m
l = 3172 m
l = 3405 m

Az építendő nyomás alatti rendszer adatait az alábbi táblázatban összegeztük
Építendő nyomás alatti rendszer
Vezeték megnevezése
90 KPE
63 KPE
Gerincvezeték összesen
50 KPE bekötővezeték 91 db

Vezeték hossz (m)
l = 1784 m
l = 368 m
l = 2152 m
l = 747 m

A településen keletkezett szennyvíz tisztítására megépül egy szekvenciális technológiával
rendelkező szennyvíztisztító telep, amelynek kapacitása 550 m3/d.

A szakaszos üzemű tisztítás-technológia műtárgycsoportjai vasbetonból készülnek:

Az új telep műtárgyai:










Szippantott szennyvíz fogadó műtárgy;
Gépi rács megkerülő kézi ráccsal;
Homok- és zsírfogó a teljes szennyvízhozamra kiépítve;
SBR medencék;
Fertőtlenítő medence;
Kezelőépület;
Iszap víztelenítés;
Iszaptározó;
Telepi szennyvízátemelő akna;

V.3.1. A településen keletkező folyékony hulladék mennyisége
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A 2010. évben Szegvár közigazgatási területéről 3.050 m3 települési folyékony hulladék
került elszállításra a Szentesi szennyvíztisztító telepre. A telepre beszállított 3.965 t települési
folyékony hulladék a telepi tisztítási technológiába került.
V.3.2. A települési folyékony hulladék kezelése
A szennyvíztisztító telep Szentes közigazgatási területén található. A telep üzemeltetője a
Szentesi Víz és Csatornamű Kft.
A telepen Szentes közigazgatási területéről, valamint a környező településekről tengelyen
beszállított települési folyékony hulladék fogadása, kezelése, tisztítása, valamint a tisztított
szennyvíz befogadójába, a Kurca holtágba történő bevezetése történik.

VI. fejezet
Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása

VI.1. Hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzései a település területén


A települési szilárd hulladékok elszállított mennyisége a 2010. évben 737,28 tonna
volt. Figyelembe véve a jelenlegi fogyasztói szokásokat és a hulladékképződés ütemét
a képződő kommunális szilárdhulladékok mennyiségének stagnálása várható, azonban
a lerakásra kerülő hulladék mennyisége a 2011-2016 időszakban csökkenni fog a
szelektív hulladékgyűjtés további népszerűsítése a PR munka révén, a zöldhulladék
gyűjtés bevezetése, a településen a hulladékudvar megépítésének és beüzemelésének,
valamint az inert hulladékkezelő telep beüzemelése révén (Szentes). A tervezési
időszak végére 500 t kommunális hulladék prognosztizálható.



A szelektíven gyűjtött papír, műanyag és üveg hulladék 2010. évbe összegyűjtött
50,65 t mennyisége a tervidőszak végére elérheti a 80 t mennyiséget a hatékonyan
működő PR munka révén.
Az építési, bontási és egyéb inert hulladékok kigyűjtése jelenleg nem történik a
településen. A Szentes- Berki Regionális Hulladéklerakó környezetében kialakított
inert hulladék kezelő telep beüzemelésével lehetőség nyílik Szegvár település számára
az inert hulladékainak szakszerű kezelésére és ártalmatlanítására. Ezt figyelembe véve
az inert hulladék kezelésre átadott mennyisége 2016-ra elérheti az 55 tonnát.
Jelenleg zöldhulladék elkülönített gyűjtése nem történik a településen. 1.000 db
zöldhulladék gyűjtő kuka lakosságnál történő kiosztásával és a hulladékgyűjtés
megszervezésével a tervezési időszak végére 150 t mennyiségű zöldhulladék kerülhet
beszállításra a Szentesi komposztáló telepre a településről.



A településen jelenleg gyűjtött veszélyes hulladékok (gumiabroncs, elektronikai
hulladék, egészségügyi hulladék) mennyisége és a gyűjtött hulladékok köre a
hulladékudvar megépítésével és beüzemelésével 15 tonnára emelkedhet a jelenlegi 4,
349 tonnáról.
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A 2010. évben 3.050 m3 települési folyékony hulladék került elszállításra a
településről a Szentesi szennyvíztisztító telepre. Figyelembe véve a településen a
szennyvízcsatorna hálózat és tisztító telep megvalósítását, a 2011- 2016 időszakban a
településről a tengelyen elszállított települési folyékony hulladék mennyisége nagy
mértékben le fog csökkenni a rákötések révén. A tervezési időszak végére 90 %
rákötési aránnyal számolva 305 m3 / év értékre csökkenhet a keletkező folyékony
települési hulladék. Ezzel párhuzamosan a csatornán elvezett folyékony települési
hulladék a folyamatos rákötések révén folyamatosan emelkedni fog.



A település állati hulladék gyűjtőhelyéről elszállított állati hulladék mennyisége a
2010. évben 20,242 tonna volt. Figyelembe véve az állattartás helyzetét országos és
helyi tendenciáját az elhullásból adódó hulladék mennyiségének növekedése nem
várható a tervidőszakban, a tervidőszak végére 20 t .

VI.2. Hulladékhasznosítási célkitűzések a település területén


A biológiailag lebomló szerves hulladékok esetében ki kell alakítani a szervezett
gyűjtési rendszert a zöldkukák kihelyezésével a lakóingatlanoknál. Az így
összegyűjtött hulladékokat a Szentes Berki Regionális Hulladékkezelő Mű
Komposztáló telepére kell beszállítani.



A kommunális szilárdhulladék gyűjtés fejlesztése edényzetes hulladékgyűjtési módra
történő átállással.



A településen keletkező inert hulladék átmeneti gyűjtésére, tárolására egy
hulladékudvar megépítése és a Szentes Városi inert hulladékkezelő telepen történő
kezelés megvalósítása érdekében.



A lakosságnál keletkező veszélyes hulladékok folyamatos és szakszerű gyűjtésének
biztosítása érdekében az évente két alkalommal megrendezett veszélyes hulladék
gyűjtési akció mellett egy hulladékudvar megépítése és üzemeltetése.



A felhagyott szilárdhulladék lerakó telepen el kell végezni a rekultivációt.



A szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep komplex kivitelezési
munkáinak lebonyolítása.

VI.3. Hulladékhasznosító és ártalmatlanító kapacitások kialakításának
prioritása és
célkitűzései, a gyűjtő rendszer szempontjából



A biológiailag lebomló szervesanyagok gyűjtési rendszerének kialakítása legalább
1.000 db „zöldkuka” kihelyezésével.
A nagyobb intézményeknél és közterületen használatos 5 db 1,1 m3 hulladékgyűjtő
edényzetek új edényzetre történő cserélése. A lakosság körében a zsákos formában
történő hulladékgyűjtésről edényzetes gyűjtésmódra történő átállás az alábbi
megoszlásban: 1.200 db 120 l- es edényzet, 300 db 80 l- es edényzet beszerzése.
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A településen egy hulladékgyűjtő udvar lehetséges helyének kijelölése, a
hulladékudvar megterveztetése és annak kivitelezését követően üzemeltetése.



A felhagyott hulladéklerakó telep rekultivációjának kivitelezési munkáinak
megpályáztatása és a munkálatok kivitelezése a DAREH Önkormányzati Társulás
koordinálásával.



A szennyvíz csatorna hálózat és telep beruházás kivitelezési munkáinak megkezdése a
2011. évben.

VI.4. Az illegális és környezetvédelmileg nem megfelelő tároló, kezelő és lerakó
telepek
megfelelő üzemmódra fejlesztése, illetve rekultiválása, kármentesítési
feladatok
elvégzése, felszámolása


A hulladéklerakó jelenleg hatályos rekultivációra is feljogosító engedélyét az AlsóTisza- vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 66.6352-4/2010. ikt. számon adta meg. Az engedély 2019. december 31- ig érvényes. A
DAREH Önkormányzati Társulás koordinálja a Szegvár nagyközségi felhagyott
szilárdhulladék lerakó telep rekultiváció előkészítésével és kivitelezésével kapcsolatos
összes pályáztatási folyamatot.



Illegális hulladéklerakás, vadlerakó nincs a településen, ebből adódó felszámolási
feladat nem keletkezik.

VII. fejezet
A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló programok
7.1. A hulladékok kezelésének racionalizálását elősegítő intézkedések
meghatározása külön ágaztatok szerinti hulladéktípusok alapján:
7.1.1. A hulladékkeletkezés csökkentését szolgáló intézkedések meghatározása
A kommunális hulladék keletkezésének csökkentése a szelektív hulladékgyűjtés további
népszerűsítésével, a hulladékudvar megépítésével, a zöldhulladék gyűjtés bevezetésével és az
inert hulladék külön gyűjtésével.
A szippantott települési folyékony hulladék mennyiségének csökkentési a csatornázás
kiépítésével és a rákötési arány növelésével.
A veszélyes hulladékok kigyűjtési arányának növelése a hulladékudvar kiépítésével és
beüzemelésével.
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7.1.2. A hulladékhasznosítás
meghatározása

célkitűzéseinek

elérését

szolgáló

intézkedések

-

A települési hulladék szervesanyag tartalmának a csökkentése, a zöldhulladékok
szervezett gyűjtése.
A települési szilárdhulladék gyűjtés fejlesztése.

-

A felhagyott települési szilárdhulladék lerakó lezárása.

-

A lakossági tájékoztatás, megnyerés és felkészítés hatékonyabb rendszerének a
kialakítása.

-

A szennyvízcsatorna hálózat és a szennyvíztisztító telep kiépítése.

-

7.1.3. A környezetvédelmileg megfelelő és gazdaságilag megvalósítható,
hulladékártalmatlanítási célkitűzéseket biztosít szükséges fejlesztések meghatározása

-

a

szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése folyamatos PR munkával,
veszélyes és inert hulladék gyűjtés kiterjesztése a hulladékudvar terveztetésével,
engedélyeztetésével, megépítésével és üzemeltetésével,
zöldhulladék gyűjtés megszervezése és bevezetése,
a kiépítésre kerülő csatornahálózatra történő teljes rákötés megvalósítása a települési
folyékony hulladék csatornán történő elvezetésének biztosítására.

7.1.4. A környezetvédelmileg nem megfelelő és illegális kezelő, lerakó telepek
rekultiválásának, felszámolásának feladatai


A felhagyott szilárdhulladék telep rekultivációjának az elvégzése:
o A rekultiváció kivitelezéséhez szükséges források rendelkezésére állását
követően a rekultiváció kivitelezésének a megpályáztatása és kivitelezési
munkálatok lebonyolítása.
o A rekultivációt követően az utógondozási monitoring előírásoknak megfelelő
módon történő végzése.



Illegális hulladéklerakás, vadlerakó nincs a településen, ebből adódó felszámolási
feladat nem keletkezik.

7.2. A tervezett intézkedések végrehajtásának sorrendje és határideje
7.2.1. A fejlesztések, beruházások megkezdésének prioritási rendje
1. Lakossági tájékoztatás, felkészítés, megnyerés
hatékonyabb rendszerének a kidolgozása, bevezetése:
2. A hulladékgyűjtő edényzetek beszerzése, illetve cseréje:
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folyamatos
2012. 12. 31.

3. A zöldkukák kihelyezése,
a zöldhulladék gyűjtés megszervezése:
4. A szennyvízberuházás lebonyolítása:
5. A rekultiváció elvégzése:

2013. 12. 31.
2013. 12. 31.
2013. 12. 31.

6. A hulladékudvar megterveztetése:
engedélyeztetése:
kiépítése:
üzemeltetése

2013. 12. 31.
2014. 06. 30.
2015. 10. 31.
2015. 12. 31.

7.2.2. A fejlesztések, beruházások megvalósításának tervezett üteme és határideje
11. sz. táblázat
Célok, tervezett
intézkedések

A célok megvalósításához
szükséges feladatok

A települési hulladék
szervesanyag
tartalmának a
csökkentése, a
zöldhulladékok
szervezett gyűjtése
A települési
szilárdhulladék
gyűjtés
fejlesztése

A településen a zöldkukák
kihelyezése (1.000 db 240
l-es)
és a gyűjtési rendszer
megszervezése

A felhagyott
települési
szilárdhulladék
lerakó lezárása
A lakossági
tájékoztatás,
megnyerés és
felkészítés
hatékonyabb
rendszerének a
kialakítása
A szennyvízcsatorna
hálózat és a
szennyvíztisztító
telep kiépítése

A
végrehajtásának
tervezett ideje
2013. 12. 31.

Felelős szervezet

A hulladékgyűjtő
edényzetek beszerzése,
illetve cseréje
A hulladékudvar
megterveztetése,
engedélyeztetése,
kiépítése
és üzemeltetése
A rekultiváció elvégzése

2012. 12. 31.

Önkormányzat

2013. 12. 31.

Önkormányzat
DAREH

Tájékoztató szórólapok
készítése, fórumok,
bemutatók szervezése, PR
tevékenység

folyamatos

Önkormányzat

A szennyvízberuházás
lebonyolítása

2013. 12. 31.

Önkormányzat

Békés Megyei Környezet-és Természetvédelmi Kft.
25

Önkormányzat
Szolgáltató

2013. 12. 31.
2014. 06. 30.
2015. 12. 31.

VIII. fejezet
A hulladékgazdálkodási tervben foglaltak megvalósításához szükséges becsült költségek
12. sz. táblázat
Célok, tervezett
intézkedések
A települési hulladék
szervesanyag
tartalmának a
csökkentése, a
zöldhulladékok
szervezett gyűjtése
A felhagyott
települési
szilárdhulladék
lerakó lezárása
A települési
szilárdhulladék
gyűjtés
fejlesztése
A lakossági
tájékoztatás,
megnyerés és
felkészítés
hatékonyabb
rendszerének a
kialakítása
A szennyvízcsatorna
hálózat és a
szennyvíztisztító
telep kiépítése
Összesen:

A célok megvalósításához szükséges
feladatok
A településen a zöldkukák kihelyezése
(1.000 db 240 l-es)

Becsült nettó költségek
Ft
8.000.000.-

A rekultiváció elvégzése

128.011.250.-

A hulladékgyűjtő edényzetek
beszerzése, illetve cseréje
A hulladékudvar terveztetése,
engedélyeztetése, kiépítése,
beüzemelése
Tájékoztató szórólapok készítése,
fórumok, bemutatók szervezése, PR
tevékenység

13.000.000.-

A szennyvízberuházás lebonyolítása

1.842.087.489.-
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10.000.000.-

200.000.-

2.001.298.739.-

IX. fejezet
A helyi hulladékgazdálkodási terv módosításának helyi rendelettel való elfogadása
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLII. törvény 35. § (3) bekezdése írja elő, hogy
„Az (1)-(2) bekezdés szerint elkészült helyi hulladékgazdálkodási tervet az önkormányzat
rendeletben hirdeti ki.”.
Az önkormányzat ennek megfelelően a „Szegvár Nagyközség Helyi Hulladékgazdálkodási
Terve 2011 - 2016” c. dokumentációt áttekinti és megtárgyalja az önkormányzat illetékes
szakosztályain, a Képviselő-testület szakmai bizottsága előtt és ezt követően terjeszti elő a
Képviselő-testület elé annak rendelettel való elfogadását illetően.
A terv és annak rendelettel való elfogadása előreláthatólag október hónapban kerül a
Képviselő-testület elé. A helyi hulladékgazdálkodási terv rendeletben történő elfogadását
követően az önkormányzat tájékoztatja Szegvár lakosságát a tárgykörben.
A tájékoztatás módja:


Tájékoztató a hulladékgazdálkodási tervről és annak helyi rendelettel való
elfogadásáról a Szegvári Napló című ingyenes települési havilapban a rendelet
elfogadását követően megjelenő számban.



Háttérbeszélgetés szervezése és megtartása a Kurca TV-ben.



Közmeghallgatás tartása a lakosság számára a települési hulladékgazdálkodással
kapcsolatban.



A 2012-es évben egy lakossági szórólap szerkesztése és eljuttatása minden családhoz,
melyben bemutatásra kerül a hulladékgazdálkodás helyzete, kiemelten a szelektív
hulladékgyűjtés helyzete, illetve a hulladékgazdálkodás legfontosabb feladatai.



A terv Szegvár Nagyközség hivatalos honlapján történő közzététele.

Békéscsaba, 2011. augusztus 22.

Dr. Cserei Pál
ügyvezető
környezetvédelmi tervező, szakértő
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MELLÉKLET
1. sz. A település hulladékgazdálkodással kapcsolatos létesítményeinek átnézetes
helyszínrajza
2. sz. Fénykép dokumentáció
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