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A hazai jogszabályok teljesítése megköveteli a települési hulladék kezelés
színvonalának növelését, amely esetenként csak fejlesztések megvalósításával
kivitelezhető. A beruházások költségeinek jelentős hányada központi támogatással, EU
források felhasználásával fedezhető, ha a fejlesztések regionális rendszerek kiépítését
célozzák.
A Békés-, Csongrád- és Jász Nagykun Szolnok megyék régiójában széttagolt
szolgáltatók végzik a kommunális szilárd hulladék begyűjtését. Az ártalmatlanítás mindenütt
lerakással történik. A régióban az élő környezetet nagymértékben veszélyezteti a hulladék
lerakás, illetve az eddig rekultiváció nélkül felhagyott hulladék lerakók. A felszíni vizek
elszennyeződtek, a biogázok szabadon távoznak a légkörbe ami üvegházhatást kelt. Ezen
tények indokolják az integrált komplex hulladékgazdálkodási rendszer létrehozását. Célja
a környezeti károk minimalizálása, az élhető és fenntartható fejlődés feltételeinek biztosítása a
régióban.
I. Projekt elemek:
1. Szelektív hulladékgyűjtés, kezelés
A szelektív hulladékgyűjtés megvalósításának érdekében gyűjtőszigetek, hulladék
udvarok, komposztáló telepek kiépítése valósul meg integrált rendszerben. A
térségben 628.000 lakos keretében szükség van 600 db gyűjtő szigetre, 35 db hulladék
udvarra, 10 db komposztálóra és 6 db válogató műre, 1 db inert lerakó (Orosháza)
létesítésére.
Ezen a területen városunkban már megtörténtek az első lépések:
• több mint egy éve üzemelnek Szentesen gyűjtőszigetek (először 3 db, majd
2004. tavaszán további 6 db),
• elbírálás alatt van az a pályázatunk, amellyel elérhető lesz, hogy 1000 lakosra
jusson egy gyűjtősziget, valamint
• üzembe helyezés előtt áll a városi komposztáló telep
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2. Égetőmű
Égetőmű a régió geometriai súlypontján kerül kialakításra (Orosháza térsége). A
régióban kb. 100.000 t/év mennyiségű éghető kezelt hulladék mennyiség keletkezik.
Ez a szelektív gyűjtés után előkészített állapotban kerül az égetőbe. Az égetőművet
villamos energia termelésre tervezik és az EU előírás szerinti levegő tisztaság védelmi
rendszerrel lesz kiépítve.
3. Rekultiváció
A régióban a felmérések alapján 112 db elhagyott szilárd hulladék lerakónak kell a
rekultivációját elvégezni. 50 tonna hulladékmennyiség elhordással, nagyobb
mennyiség esetén takarással, növénytelepítéssel elvégezve.
II. A projekt hatásainak bemutatása:
1. Társadalmi – gazdasági hatások
Az élhető tiszta környezet megteremtését elősegíti mind a három projekt elem. A
hulladék hőhasznosítása által a megmaradó hulladék mennyiség minimálisra csökken,
mely inert lerakóban helyezhető el.
2. Kapcsolódás más projektekhez
A régióban a 201/2001. (X.25.) Kormányrendeletben előírt ivóvíz minőségi
határértékek megtartása érdekében folyik a „Dél – alföldi ivóvíz” projekt
megvalósításának előkészítése. Ehhez kapcsolódik a jelen hulladékgazdálkodási
projekt, melynek megvalósításával a felszíni vizek és vízbázisok elszennyeződése
megállítható. A két projekt a fenntartható fejlődés alappillére a térségben.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő – testületet az alábbi határozati javaslat
elfogadására.
Határozati javaslat
Szentes Város Képviselő – testülete megtárgyalta Szentes Városnak a Dél-Kelet
Alföldi Régió Hulladékgazdálkodási Rendszeréhez való csatlakozására irányuló előterjesztést
és az alábbi határozatot hozza:
Szentes Város Önkormányzatának Képviselő – testülete támogatja a város Dél – Kelet
Alföldi Régió Hulladékgazdálkodási Rendszeréhez való csatlakozását és felhatalmazza
Szirbik Imre polgármestert a csatlakozáshoz szükséges Társulási szerződés
előkészítésében való részvételre. A Társulási szerződés előkészítése, megkötése várhatóan
a 2005. évi költségvetésre kötelezettséget nem jelent.
Felelős: Szirbik Imre polgármester
Jegyző
Határidő 2005. december 31.
A határozatról értesítést kapnak:
1. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
2. Orosháza Város Alpolgármestere
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3.
4.
5.
6.

Szentes Város Polgármestere
Szentes Város Polgármesteri Hivatal Tervezési Iroda
Szentes Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály
Városellátó Intézmény

Szentes, 2005. január 11.
A jegyző megbízásából:
Czirok Jánosné
mb. osztályvezető
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