Dunavarsány Város Onkormányzata
Képviselő-testületének

2/2009. (H. 11.) rendelete
a 2009-2014. évekre vonatkozó Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről

Dunavarsány Város Onkonnányzatának Képviselö-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII

törvény35. § (3) bekezdésébenkapott felhatalmazás alapjánaz alábbirendeletet alkotja:

l.§
Dunavarsány város közigazgatási területére hatályos Helyi Hulladékgazdálkodási Tervet e rendelet 1.
számú melléklete határozza meg.

2.§
E rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.
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pontja teliát, a többségében a fővárosból, de az ország bármely pontjáról is, a térségbe való beköltözés.

A közelmúltban végzett, elsösorban a Nyugati Lakóparkban végrehajtott telekalakítások lehetÖséget
biztosítottak a Dunavarsányba irányuló migráció felgyorsulásának.
Az 1. 2. ábrán jól látható, hogy a 2003-2008-as időszakra tervezett Hulladékgazdálkodási terv

időszakában a lakosság száma mintegy 1000 fővel nőtt. A tervben sem vették figyelembe ezt a
szignifikáns növekedést, hiszen a 2000-es évek elején még nem volt számottevö a lakosság ilyen
iranyu migraciöja.
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1. 2. ábra A településre jellemző demográfíai adatok
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1. 3. ábra A lakosság korösszetétele
A lakosság növekedése azonban nem változtatott a korösszetételen az elmúlt években. Az 1. 3. ábrán
megfígyelhetö, hogy a 18-62 év közötti korcsoport 63-65 %-át képviseli a lakosoknak.

A településen kb. 2900 lakóingatlan található. A korábbi tervkészítés bázísévéhez viszonyítva
(2002) a lakásállomány jelentős növekedést mutatott, 2166-ról kb. 2500-ra emelkedett, mely mintegy
14 %-os növekedést eredményezett. Az előzö Hulladékgazdálkodási terv nem ezt a növekedést vette
fígyelembe, hiszen nem is kalkuláltak ilyen arányú emelkedéssel.

2006

o a regionális hulladékgazdálkodási tervben az adott területre vonatkozó elképzelésekkel
o a korábbankészült, helyi hulladékgazdálkodásitervben foglalt irányelvekkel.
Akidolgozás szempontjai az alábbiak:

. a település jellegéből és méretéböl következöen a megelőzés semmiképpen sem lehet prioritás,
. települési szilárd hulladékok esetében első helyre a hasznositás, azaz a lerakás megelözése került,
. kiemelt hulladékáramként foglalkozni kívánunk
o a közvetlea biomassza eredetű hulladékokkal,
o a csomagolási hulladékokkal, valamint
O a veszélyesnek minösülö komponensekkel.

A terv stratégiai része a konkrétan, jogszabályokkal megfogalmazott követelmények teljesítésének
időhorizontjait a település gazdasági teherbíró-képessége fiiggvényében kísérii meg meghatározni,
valamint a már meglévö szolgáltatások igénybevétele és minél jobb ismertetése a meghatározó.
A fentiekben vázolt elképzelésjó összhangban áll ajogszabályban és tervezési segédletben megfogalmazott kivánalmakkal és koncepciókkal, sajnos azonban az értékelendő adatok részleges hiánya
miatt a terv számszerinti konkrétságánakjelenlegi színvonala a továbbiakbanjelentösenjavítható.
A szükséges adatok hiánya - tekintve a település méretét - egyáltalán nem szokatlan s nem is

meglepő, hiszen az adatok felvételéhez szükséges források ekkora telepűléseknél gyakran nem állnak
rendelkezésre.

Az adatbeli hiányosságok ellensúlyozása érdekében a jogszabályban megfogalmazott célok
elérésére teendö lépések Összegyüjtésére,kimunkálására helyeztünk nagyobb hangsúlyt.
1.3.

Tervezésbe bevont hatósá o

önkormán zatok és e

éb szervezetek

A helyi hulladékgazdálkodásiterv kapcsánegyeztetés történt a helyi önkormányzattal. Az adatszolgáltatás kapcsán megtörtént a lakossági közvélemény-kutatás a településen. 102 darab kérdöív került
kitöltésre, ezzel a lakosság mintegy másfél százalékát kérdeztük meg.

Az önkormányzat olyan dokumentumokat bocsátott a rendelkezésünkre, melyek segítik a helyi
hulladékgazdálkodási terv megújítását. Ezek a következÖk:
. demográfiai adatok a településen,
. Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselö-testületének 27/2006 (XII. 13. ) rendelete a

köztisztaságrólés a települési szilárdhulladékkezelésre irányulóközszolgáltatásról,
. Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselö-testűletének 16/2004 (VI. 08. ) rendelete a
talajterhelési díjról,
. Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének 20/2002 (XII. 13. ) rendelete a
szennyvizelvezetésröl,
. Dunavarsány Város Helyi Hulladékgazdálkodási Terve (2003-2008),
. Müszaki leírás Dunavarsány Város csatomahálózatáról.

Az egyeztetések során sor került a helyi illegális hulladéklerakók felmérésére, a szelektív gyűjtőszigetek megtekintésére és fotódokumentálására.

A tervezés során egyeztetés történt a helyi közszolgáltatóval, a Dunaharaszti Regionális
Városüzemeltetési Kft. -vel, a Cella Hungarica Konzorciummal, aki a használt elemek elszállítását

végzi, illetve a Septox Kft. -vel - utóbbi az egészségügyi hulladékot szállítja el a telepulésröl -, D és H
Metál Kft. -vel, valamint a Dunavarsány és Térsége Viziközműveit Ozemeltetö Koncessziós Zrt. -vel aki a településen keletkezett szennyvizet kezeli.

II. fejezet-Lakossági közvélemény-kutatás eredményeí
Mivel az előző tervben - a jogszabályi elöírásokkal ellentétben - a lakosság véleményének
felmérése semmilyen fomiában nem történt meg, most pótoltuk ezt a hiányosságot, hiszen nagyon

fontos, hogy olyan célkitűzésekettegyen a város, mely a lakosságvéleményével összhangbanáll.
A lakossági felmérés kérdőfvezéssel történt, emiek során összesen 102 darab kiértékelendő űrlaphoz
jutottunk. Mivel a felmérést az önkormányzat által felkért személyek végezték, a szokatlan és szélsőséges eredményeket fokozott körültekintéssel értékeltük.
A kérdőíven a következő fő témakörökre kérdeztűnk rá:
.

statisztikai adatok,

. hulladékfajták keletkezése és sorsa,
. szolgáltatások ismerete, igénybevétele.
A felmérésben résztvevő lakosok kormegoszlását követve az alábbi grafikonon (//. /. ábra) megfí-

gyelhetö, hogy a megkérdezettek szinte kízárólag 25 éven felüliek (valójában a lakosság nagyjából
2/3-át teszik ki), ennél fiatalabb válaszadót csak néhányat találtak otthon a kérdezési ídöszakokban.
(Ennek okát lehet a nyaralási szokásokban is keresni. ) A diagramon halványabb színnel láthatjuk, kor
szerint egyenletes kérdezés esetén milyen lett vohia az ideális arány.
A válaszadók kora azért lehet fontos, mivel különbözö korosztályba tartozó lakosok eltérö

véleményt, illetve hozzáállást tanúsítanak a fogyasztási szokásokat, a szelektív hulladékgyűjtést,
keletkezett hulladékmeimyiséget stb. tekintve.
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11. 1. ábra A felmérésben résztvevők kormegoszlása

Szignifíkánsnak tűnő megoszlást csak néhány esetben fedeztünk fel - ott erre külön kitérünk -,
eimél jobb eredményekhez nagyobb mintára lenne szükség, aminek felvétele viszont jelentősen
meghaladnájelen terv kereteit.
n. i.

Fo

asztási szokások

A keletkezö hulladék típusát, mennyiségét, minöségét a vásárlási és fogyasztási szokások
határozzák meg. A JI. 2. ábra bemutatja, hogy az adott termékek közül melyek azok, amelyeket a

megkérdezett háztartásokbangyakran, ritkán, illetve egyáltalánnem szoktak vásárolni, fogyasztani.

A szerves hulladékok (konyhai és kerti hulladék) külön gyűjtése szukségszerű, annak érdekében,
hogy minél kevesebb keriiljön a lerakókba. A többi hulladékfajtátólszelektáltan való felhalmozásuk
elosegiti további kezelésüket. komoosztálásukat.
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11. 4. ábra A megkérdezettek háztartásában keletkezett kerti hulladék sorsa

A 11. 4. ábrán jól látható, hogy a kerti hulladékot legnagyobb mértékben komposztálják. A

megkérdezettekötödeégetiel ezt a fajta hulladékot. A lakosokcsupán 10%-aszállítja el, ők igénybe
veszika közszolgáltatózöldhulladékelszállítási szolgáltatását.Azegyébkategóriábakerültekközöttis
jelentös arányt (12%) képvisel a felhasználás (pl. állatokkal feletetés), és összességében csupán 9% az,
aki a koinmunális hulladék közé, vagy az aktuális lomtalanításba teszi a zöldhulladékot.

A konyhai hulladékok és maradékokjelentös hányadátaz állatokkal etetik meg, azokban a háztartásokban, ahol állatokat tartanak. Ugyanakkor a városban nemrégiben több - állattartásra nem alkal-

mas- lakóparkis épült,ott ezeka hulladékokleginkábba kommunálisgyűjtöbefognakkerülni.
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11. 5. ábraA megkérdezettek háztartásábankeletkezett nem visszaváltható muanyag palackok
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11. 6. ábraA visszaváltható műanyag palackok útja a megkérdezettek alapján
A nem visszaváltható műanyag palackokat a megkérdezettek háromnegyede a szelektív gyűjtöbe
helyezi. Ez az aráayjól mutatja, hogy a lakosok nagy része igénybe veszi ezt a szolgáltatást és fígyela
kömyezetére. De még mindig sokan a kommunális hulladékkal együtt szállíttatják el a PET
palackokat.

A visszaválthatóműanyagokesetébenérdekeseredménytadott a felmérés.A megkérdezettekközel

azonoshányadaváltja vissza, illetve helyezi szelektív gyűjtőbeöket- hiszen a begyujtö telepre való
szállítást is valamilyen szinten szelektiv gyűjtésnek tekinthetjük, lévén ilyen módon nem a
kommunális hulladék meimyiségét növelik. Mindenesetre látható, hogy a betétdíj önmagában nem
elég motiváló - még a kömyezetükre figyelö lakosoknál sem - a visszaváltásra, hiszen ez a hányad
nem éri el a 40 %-ot.

A nem betétdíjas üveghulladék sorsának nyomon követése is érdekes eredményt adott, amint a
// 7. ábra szemlélteti. Az esetek több mint kétharmadában az üvegek már a szelektiv hulladékgyűjtő
edénybe kerülnek. Azonban meglepően magas még azon lakosok aránya, akik a kommunális hulladék
közé teszik az üvegeket.

A betétdíjas üveg hulladékoknál 75 % a visszaváltási arány, erösen meghaladva a műanyagok
esetébentapasztaltakat, ugyanakkora maradékotközelannyianteszik a kommunáliskonténerbe,mint
akik a szelektiv gyűjtőbe. A jobb visszaváltási arány fő oka a nagyobb gyártói paletta lehet, hiszen a
műanyagoknál- kevésgyártókivételével- inkábbazeldobhatópalackokazelterjedtek.

hiszen a tavalyi évben még lehetséges volt Dunaharasztiban a DHRV Kft. telephelyén elektronikai
hulladékok leadása.
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11. 10. ábra A feleslegessé vált műszaki cikkek elhelyezése
Az akkumulátorok esetében a ////. ábrán az látható, hogy a megkérdezettek több mint 80 %-a

külön gyűjti öket, majd a megfelelő helyen leadja - ez az átvételi díj miatt érthetö. A fennmaradó
20 % viszont lomtalanításnál rakja ki, vagy kommunális konténerbe teszi.
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11. 11. abra Az akkumulátorok útja a megkérdezett lakosság körében
A szárazelemek és zsebtelepek sorsa egészen hasonlóan alakul. A lakosságnak közel 80 %-a gyűjtí

őket külön. Ez az arány kisebb, mint az akkumulátorok esetében. Viszont a megkérdezettek több mint
10 százalékateszi a hulladékgyűjtöedénybe, és csak kevesen viszik ki öket lomtalanitás idején, bár ez
amúgy sem hatékony megoldás, az apró szárazelemeket nem veszik észre a kupacban a lomtalanítást
végzök.
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11. 12. ábra A szárazelemek és zsebtelepek sorsa
11.3.

A hulladékszállító által n ' 'tott szol áltatások

A felmérés során megkérdeztük, hogy a lakosok mennyire ismerik, illetve veszik igénybe a DHRV
Kft., mint közszolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat.
A kommunális hulladék elszállításával kapcsolatban a válaszadók 75 %-a elégedetten nyilatkozott.
A fennmaradó 25 %-uk elégedetlensége viszont a szolgáltatás színvonala miatt adódott. Szerintük a

szolgáltató pontatlanul szállít, nem az elöre jelzett napszakban. Sokszor hagynak hulladékot a gyűjtöben, vagy éppen a gyűjtő mellé lehelyezett zsákot nem viszik el. Gondotjelent az is, hogy csak a
DHRV Kft. matricájával ellátott hulladékgyűjtőt ürítik, a marticát azonban a lakosok késön kapják
meg, vagy esözésekkor a nedvesség hatására leázik, így elmarad az ürítés.
A külön szolgáltatásként bevezetett, 26 héten át tartó zsákos zöldhulladék gyüjtést a válaszadók

csupánegyharmada veszi igénybe. A szolgáltatóközléseszerint csak 1 1 háztartástólszállított el - a
rendszeresitett zsákok árában kifízetett szolgáltatással - ezen a módon, ezért az egyharmados arány azt

mutatja, hogy a válaszadók nincsenek tisztában a 26 héten át tartó gyüjtés, illetve az évente kétszeri
elszállítás közötti különbséggel. A nemmel válaszolók közül néhányan nem is tudták, hogy van ilyen

szolgáltatás, illetve úgytudták, hogy csak évente kétszeradott ez alehetőség.
Az évi egyszeri lomtalanítást a megkérdezettek míntegy 90 %-a igénybe veszi. Azonban bö 50 %uk gondolja, hogy ez kevés, lehetne még legalább egy minden évben, tehát évi két alkalom már
elegendönek bizonyulna. Lomtalanítások alkalmával a veszélyes- és elektronikai hulladékok külön,
szelektált gyűjtési lehetőségét a megkérdezettek csupán 55 %-a használja.

taikon alapul, mert az illegálís lerakót nem ismerÖk több mint fele is ezeket a súlyossági fokozatokat
jelölte meg!
A város hulladékgazdálkodásának teljes megismeréséhez nem csak az Íllegális lerakók nyújtanak

teljes képet, hanem a lakosok ismeretei is nagyon fontosak. A megkérdezettek több mint 90 %-a tudja
mi a komposztálás, és 63 %-uk szokott is komposztálni. Azonban azt csak nagy szórással tudták megbecsülní, hogy mennyÍ a lerakóra kerülö hulladék szerves komponense. Sokan egyáltalán nem tudták,
voltak, akik 25 %-ot mondtak, de kirivó esetek is előfordultak, ök 50-60 %-ra becsülték ezt az arányt.

Az Onkormányzat a helyi lapban, a Dunavarsányi Naplóban, idöről időre olyan ismeretterjesztő
cikkeket is közöl, melyek a hulladékgazdálkodással kapcsolatosak. Orömmel értesültünk róla, hogy
nagyon sokan olvassák, majdnem minden megkérdezett. Ez egyjó irány lehet arra, hogy így hívják fel
a fontos kérdéseh'e a lakosság figyelmét. Viszont a terjesztésenjavítani kellene, mert sok helyre lejárt
hírekkel érkezik a lap.

III. fejezet - A tervezési területen keletkező, hasznosítandó
hulladékok mennyisége és eredete
111. 1.

vagy ártalmatlanítandó

A keletkező hulladékoktf usa és éves menn isé e

III.l. l. Nem veszélyes hulladékok
A településen 2002-ben, a Hulladékgazdálkodási terv készítésekor 1816 tonna települési szilárd
hulladék keletkezett, amelyet a TAPPE Kft. szállított el. A tervezési időszakban (2003-2008. ) a
kommunális szilárd hulladék 2 %-os növekedésével számoltak, azonban a város lakosságának hirtelen
emelkedésével a tényleges mennyiség jóval meghaladja a tervezettet (///. /. táblázat). A növekedés
mintegy 30 %-os, azaz 2 400 tonna/év, melyet már a DHRV Kft. szállit el.
Az Onkormányzat 2004. 06. 01-jével kötött szerzödést a Dunaharaszti Regionális
Városüzemeltetési Kft. -vel, melytöl remélték, hogy a szolgáltatás minösége és színvonala kielégíti a
város igényeit.

Év
Hulladék tonna

2002
1 816

2008

2007/2008

Tervezett

Tén

1 850-1 860

2400

III. l, tábláwt A keletkezett - egyénileg nem kezelt - szilárd hulladék mennyisége
A közüzemi szennyvízcsatoma-hálózat kb. 90 %-ban fedi le a települést. 2007-ben csupán 211
olyan lakóingatlan volt, melyek nem csatlakoztak a csatomahálózathoz. Innen szippantással
szállították el a szennyvizet, mely ugyancsak a Dunavarsány és Térsége Víziközműveít Uzemeltetö
Koncessziós Zrt. -hez keriilt kezelésre.

Dunavarsányban2007-benösszesen183 963 m szennyvizet szállítottak csatomán,illetve 1930m3
érkezett tengelyen a szennyvíztísztítóba. Az Ipari Parkból 211 047 m szennyvíz érkezett. Így összesen
a városban 396 940 m szennyvíz keletkezett. Ez azt jelenti, hogy több mint 350 %-os emelkedés
tapasztalható a 2008-ra tervezett mennyíséghez képest, mely szignifikáns különbségnek tekinthetÖ.
Azonban, ha csak a lakossági szemiyviz mennyiség nézzük, akkor az inkább közelit a tervezetthez,
a növekedés "csupán" 24 %-os. Ez jól tükrözi a lakosság számának emelkedését, hiszen 2003 óta
mintegy 1000 fövel többen laknak a településen.
A keletkező szennyvíziszap éves mennyiségéröl nincsen számszerü adat, azonban 2008-ban

1882 m 20 % szárazanyag tartalmú szennyvíziszap keriilt kitermelésre és elhelyezésre. A befogadó a
Dunaharasztí székhelyü és telephelyű KOREP-SZOLG Kft. volt, aki komposztálja azt.
A keletkezö építési-bontási hulladék és egyéb inert hulladék mennyÍségéröl nincsenek adatok,
A zöldhulladék külön gyujtésére is lehetöség nyilik a településen a szolgáltató jóvoltából. Evente
két alkalommal - tavasszal és összel - díjmentesen szállÍtják el ezen hulladéktípust. Azonban egy
másik, talán hatékonyabb mód is a lakosok rendelkezésére áll. A DHRV Kft. bevezette április végétól

Hulladék
Hulladékolajok, Növényvédő szerek
és csoma oló eszközeik, Azbeszt
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k /év

ísmeretíen

Akkumulátorok és szárazelemek,
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50000
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III. 3. táblázat Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó, a települési szilárd hulladéktól
elkiilönítetten gyűjtött hulladékáramok és éves mennyiségük
* több település összesen
111. 1.3. Csomagolási hulladékok
2006. 06. 01-jén bevezetésre került a szelektív hulladékgyűjtés, melynek keretében több mint 10

szelektív gyüjtöpont került kialakításra. Külön gyüjthetö a papfr-karton, müanyag hulladék, PET
palack, fém, illetve az üveg hulladék.

A különgyűjtötthulladékot szintén a DHRV Kft. szállítja el, melynek éves mermyisége mintegy 50
tonna, melyből 12 t papír, 121 műanyag és 27 t üveg hulladék. (A fémhulladék mennyiségéről nem áll
rendelkezésünkre számszerű adat, mert a szelektív gyűjtőkbe helyezettjobbára alumínium nagyrésze,

könnyű eladhatósága miatt, eltulajdonításra kerül.) Ezen intézkedés által a lerakásra kerülö csomagolási hulladék összessége jelentősen csökkent, a DHRV Kft. elmondása szerint, mintegy 5 %-ra
mérséklödött a kommunális hulladék között megtalálható meimyiség.
III.2.

A felhalmozott hulladékok tí usa és menn isé e

Dunavarsány területén sem működo, sem bezárt legális szilárdhulladék-lerakó nem található. Az

illegális lerakások száma azonban idöröl-idöre változik. Föleg erdökben, útszéleken, a katonai tó
mellett, illetve a város erdőspusztai részén találkozhatunk velük.
A hulladék összetétele az illegális lerakókon megszokott összetételhez hasonló. Megtalálható az

építési törmelék, gumi, bútorok, elhasznált elektronikai berendezések.
Az illegális hulladéklerakók felszámolása évente kb. négyszer történik meg - kétszer ősszel és
kétszer tavasszal -, illetve szükség szerint. Az összegyűjtött hulladékot a DHRV Kft. szállftja el, alkal-

mankéntkb. 200 m3-t.
Ezen lerakók feltárását és ellenorzését Dunavarsányban a polgárőrség, a mezőőr, valamint a
közterület felügyelet végzi.
A korábbi tervben szerepel, hogy egy MOL vezeték megfurása során talajszennyezés történt.

Negyedévente figyelik a szennyezettség szintjét, a vizsgálati jegyzőkönyvekböl egy példány az
önkormányzathoz kerül.

Ezzel kapcsolatban az Onkormányzat továbbra is csak mint megfígyelő kell foglalkozzon,
amennyiben továbbra is érkeznek ajegyzőkönyvek, és azokban romlásról nem esik szó.

A hulladékolaj, akkumulátor, növényvédö szer és csomagolóeszközei, festékes göngyöleg, elektromos és elektronikai hulladékok, kiselejtezett gépjárművek, fémhulladékok, gumi szintén kiszállításra
kerülnek a településröl, tobbnyire lomtalanítás, vagy egyedi megoldás során; egyes esetekben a rendszeres szemétszállítás útján.
Az éves lomtalanítás soran A FE-GROUP Invest Zrt. szervezésében külön elszállitásra keriil az

elektronikai hulladék a lakosság köréből, mig 2008-ban az Onkormányzattól az esztergomi székhelyű
AWAK Bt. szállította el ezt a frakciót.

A használt elemeknek több gyűjtőedényzet is ki van helyezve a város több pontján, melyeket a
Cella Hungarica Konzorcium Forego Kft. ürftene, azonban kihelyezés óta elszállitás még nem történt.
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beszállított

Településről
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III.7. táblázat Az önkormányzatok felelősségi körébe tartozó, a településre beszállított és onnan
kiszállított, kiemelten kezelendő hulladékáramokés éves mennyiségük

III.3.3. Csomagolási hulladékok
Mint már említettük, a csomagolási hulladékok szelektiv gyűjtése több mint 2 éve keriilt bevezetésre. Külön gyűjthetö a papír, a müanyag, a PET palack, az üveg és a fém hulladék.
Hetenfe szállítják el a müanyagot, a PET palackot és a fémet, a papírt 2 hetente, míg az üveget 6
hetente.

Ezek összmeimyisége mintegy 50 t/év, melyből papír 12 t, műanyag 121, üveg 27 t.
III.4.

A tervezési terület éves hulladékmérle ének bemutatása

111. 4. 1. Nem veszélyes hulladékok
A településen keletkezett és onnan elszállított 2 400 t/év mennyiségű kommunális szilárd hulladék melyet a DHRV Kft. szállít el - lerakása teljes egészében a településen kívűl történik.
Az évenkénti lomtalanításokról mennységi és összetételi adatok nem állnak rendelkezésre. A
jövőben ezt az információt a mérlegjegyek alapján rögzíteni kellene.
Az illegális szemét eltávolitását a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. végzi évente kb. 4
alkalommal (2x tavasszal, 2x összel), illetve szükség szerint (2008 tavaszán a Csepel-szigeti civil

szervezetek akciójához kapcsolódva, valamint a Föld napja alkalmából kb. 200 m hulladékot szállítottak el alkalmanként.

A településen keletkezett lakossági szennyviz és folyékony hulladék csatomán és tengelyen érkezik
a város területén található szennyvíztisztítóba. Jelenleg csupán 211 helyen nem valósult meg a
hálózatravaló rákötés.

A csatomán szállított mennyiség 183 963 m , míg a tengelyen szállított mennyiésg 1 930 m3 volt a
tavalyi évben.

FV. fejezet - A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények
IV. l.

A o szabál okban me határozott műszaki követelmén
hulladékkezelésre előírt kovetelmén

Tele hel e

En edél es neve

Címe

Dunaharaszti Regionális

Dunaharaszti,
Fő u. 46

Városüzemeltetési Kft.

Dunavarsányés Térsége
Közmüveit Uzemeltetö

Koncessziós Zrt,

Dunavarsány,

hrsz36/17
';. "

Septox Kft.

út 2

Cella Hungarica Forego Kft.

Tár
hulladékszállítás

Dunavarsány

Szennyvízelvezetés és tisztítás

hulladék átvátele.
határábansaját . --j--^-^ - --...-.-,
V

"~ , -"~^

*'"

etö

Budakeszi,

Veszélyes hulladék begyüjtése

Szölöskert u. 11
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D & H Metál Kft.

ek és a területen fol ó

ek ismertetése

Dunavarsány,
Ipari park
034/26 hrsz.

Fémhulladék begyűjtés

IV. l. táblázat A területen folyó, hulladékkezelésre kiadott környezetvédelmi hafósági
engedélyesek megnevezése, ci'me

V. fejezet - Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések
Az Onkormányzat a következo hulladékkezeléssel kapcsolatos intézkedéseket hozta:
. Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-Testületének - 26/2007 (XI. 14. ) rendelettel
módosított - 27/2006 (XII. 13. ) rendelete a köztisztaságról és a telepűlési szilárd hulladék
kezelésére irányuló közszolgáltatásról
. Dunavarsány Város Képviselö-TestüIetének- 25/2004 (DC. 16. ) rendelettel módosított - 16/2004
(VI. 08. ) rendelete a Talajterhelési díjról (egységes szerkezetben)
. Dunavarsány Város Képviselő-Testületének - a 11/2004 (IV. 6. ), a 14/2004 (V. 26. ), a 25/2004

(TX. 16. ) és a 10/2005 (IV. 20. ), a 26/2006 (XII. 13. ) és a 27/2006 (XII. 13. ) rendelettel
módosított - 19/2001 (X. 24. ) rendelete a helyi kömyezetvédelemről, a közterületek és
ingatlanok rendjéről, a település köztisztaságáról

. Dunavarsány VárosKépviselő-Testületének- a 19/2003 (IX. 15. ), a 29/2003 (XII. 09.), a
25/2004 (K. 16. ), a 35/2005 (XII. 22. ), a 32/2006 (XII. 13. ) és a 30/2007 (XII. 12. ) rendelettel
módosított - 20/2002 (XII. 1 3. ) rendelete a szennyvízelvezetésről (egységes szerkezetben)
. Működési engedély kiadása D és H Metál Kereskedelmi és Szolgáltató Kfi. részére
hulladékgyüjtés és kezelés tevékenység folytatására
A településen az egyes hulladékíípusokra vonatkozó specíális intézkedések nem történfek.

VI. fejezet -

A hulladékok kezelése, a kezelőtelepek és létesítmények,

a kezelésre

felhatalmazott vállalkozások
VI.l.

Hulladékok

ű'téseésszállítása

2004. 06. 01-jén Dunavarsány Onkormányzata szolgáltatási szerződést kötött a Dunaharaszti
Regionális Városgazdálkodási Kft. -vel lakossági szilárd hulladék szállítására. A korábbi szerződött
féllel - a TAPPE Kft. -vel - nem voltak elégedettek a szolgáltatás színvonalát tekintve.
A háztartások, igényektől függöen, 80 és 120 literes hulladékgyujtöben gyűjtik a hulladékot, nagyobb hulladéktermelők 1100 literes műanyag konténert használhatnak. A szállítás hetente egyszer
történik, elöre meghirdetett városrészeken és utcákon naponta, közvetlenül az íngatlantól.
Csomagolási hulladék gyujtésére 11 gyűjtősziget került kialakításra a DHRV Kft. szervezésében.
Ezeken a pontokon papír és karton, müanyag, üveg és fém hulladék, valamint PET palack szelektív
gyűjtésére van lehetőség. Hetente, kéthetente üríti a konténereket a DHRV Kft.
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VI. l, tabl&wt A nem veszélyes hulladékokat begyűjtő vállalkozások
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VI. 2. tábláwt A területen müködő, egyéb kiemelt hulladékot begyűjtő szervezetek a tervezési
időpontban
Kömyező településekkel közösen
VI. 1. 1. A területen folytatott szilárd hulladékkezelési
tevékenység általános ismertetése, értékelése

(hasznositási,

ártalmatlanítási)

A településeken legális, minden engedéllyel rendelkezö hulladékkezelési tevékenység nem folyik.

Kezelés mód'a

Szennyvíztisztító telepen
bioló iai tisztítás

Kezelt menn isé

m /év

Kezelőtele

980 242

üzemeltetö e

DTV Zrt.

VI.4. tabláwtA településifolyékony hulladékjelenlegi kezelési módja, kezelt mennyisége
VI.4.

A tele ülési szenn vízisza

al való azdálkodás hel zetelemzése

Mint azt már többször említettük, a tervezési területről elöször idén, azaz 2008-ban szállítottak el

szennyviziszapot a Dunaharasztiban működő komposztálőba.

VII. fejezet- Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása

A települési hulladékgazdálkodás céljait alapvetően két tényezö határozza meg, igy a hazai és nemzetközi szabályozás, valamint a helyi adottságok, kömyezetvédelmi, társadahni és gazdasági szempontok.

A hazai hulladékgazdálkodás szabályozásának módját alapvetően a 2000. évi XLIII. számú
hulladékgazdálkodásról szóló törvény és a kapcsolódó jogszabályok determinálják. A teljesség igénye
nélkül a következőket emeljuk ki:

A törvény célja (!. §): a hulladékkeletkezés megelözése, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a keletkező hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, a fogyasztástermelés körforgásban tartása, a nem hasznosuló, vissza nem forgatható hulladék kömyezetkfmélő
ártalmatlanftása.

A hulladékgazdálkodási célok elérése érdekében a következő alapelveket kell érvényesíteni (4. §):

megelözéselve, elővigyázatosságelve, gyártóifelelösségelve, megosztott felelősségelve, elvárható
felelös gondolkodás elve, elérhetö legjobb eljárás elve, szennyezo fizet elv, közelség elve, regionalitás
elve, önellátáselve, fokozatosság elve, példamutatás elve, valamint a költséghatékonyságelve.
5. § (6) Ártalmatlanftásra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosftására
vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetőleg gazdasági lehetöségek még nem
adottak, vagy a hasznositás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyitva aránytalanul
magasak.

A helyi hulladékgazdálkodási tervben szereplő, lerakásra kerülő biológiailag bontható hulladék
arányát a mért értékhez képest a következöképpen kell csökkenteni (56. § (7)):
. 2004. július I. napjáig 75 %-ra,
. 2007. július 1. napjáig 50 %-ra,
. 2014. július 1. napjáig 35 %-ra.

2005. július 1. napjáig el kell émi, hogy a hulladékká vált csomagolóanyagok legalább 50 %-a
hasznosításra kerüljön, ezen belül legalább 25 %-a anyagábankerüljön hasznosításra úgy, hogy ez az
arány minden anyagtípusnál legalább 15 % legyen.
Fontos kiemelni a II. Nemzeti Kömyezetvédelmi Programot (2003-2008) is - a következö 5 évre

szólóNKP még nemjelent meg a tervezési időszakban -, amely a következö hulladékgazdálkodással
kapcsolatos főbbpontokat tartalmazza:
8. 1
8, 1. 1
8. 1. 2
8, 1. 3
8. 1. 4

A megelőzés és a hasznosítás fejlesztése a települési hulladékok körében
A települési hulladékok keletkezésénekmegelőzése, csökkentése
A településihulladékokelkülönített begyűjtésénekjelentősnövelése
Elkülönítetten gyűjtötttelepülési hulladékokelőkezelése éshasznosítása
Biológiai úton lebomló szerves hulladék elkülÖnített kezelése, komposztálása, helyi
hasznositásának elősegitése

8. 2
8. 2. 1
8. 2. 2
8. 2. 3

A megelőzés és a hasznositás fejlesztése a termelő ágazatokban
A megelözés és hasznosilás fejlesztése a veszélyes hulladékok körében
Mezögazdaságiés élelmiszeripari biomasszaprogram
A megelőzés és hasznosítás fejlesztése a nem-veszélyes hulladékok körében

VII. l.

A hulladékkeletkezés csokkentési célkitűzései a tervezési területen a tervidőszak
vé ére várhatóan keletkezo hulladékok menn isé e és osszetétele

VII.1. 1. A képződőhulladékmennyiségénekvárhatóalakulása

A települési szilárdhulladéknála képzödőmennyiségbentovábbrasem várhatócsökkenés,inkább
folyamatos tömegnövekedéssel kell számolni, legfőképp a térség demográfiai változásait figyelve.
Csökkenés csak a lerakásra kerülő hulladékok mennyiségében tervezhető, amelyet a törvény kötelező
jelleggel elő is ír.

Kezeletlen folyékony hulladék mennyiség nem kimutatható. A teljes csatomázottság, és a
bevezetett talajterhelési díj eredményeképp, még a tengelyen szállítás aránya is csökkenést kell
mutasson.

Hulladék

2002

Települési szilárd hulladék
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VII. 2. táblázat A nem veszélyes hulladékok keletkezésének tervezett mennyisége (t/év)
Ipari park nélküli adatok

1 000kg/m átlaggalátszámolva
VII. 1.2. Csökkentési célok

>Az Országgyülés 110/2002. (Xn. 12.) OGY határozata az Országos Hulladékgazdálkodási
Tervről értelmezésében a lerakandó hulladék biológiailag bontható szervesanyag tartalmának csökkentésre vonatkozó célokat az 1995-ben keletkezett meimyiség alapulvételével kell meghatározni. Va-

gyis a törvényi előírás szerint 2007-re a '95-ös mennyiség felére, 2014-re pedig harmadárakell csökkenjen az évente lerakott szervesanyag mennyisége. Ezt leginkább az egy főrejutó mennyiségként
lehetne kalkulálni, de sem a mostani, sem a korábbi tervezési időszak adataiból nem lehet az 1995-ös
értékeket visszaszámolni - direkt adatokpedig nem állnak rendelkezésre.

A jelenleg lerakott hulladékok mintegy 30 %-a biológiailag lebomló, nagyjából évi 720 tonna. Ez

bizonyosantöbb,mint a '95-ösmeimyiségfele, de - azemlített demográfiaiváltozásokmiatt - nem is
a konkrét mennyiséget kell alapul vegyük. A korábban országosan jellemzö, 35 % feletti lebomló
tartalmat. illetve más hasznosítható szekciók lerakóbeli csökkenését fígyelembe véve, majd a népes-

séghezviszonyítva is, csaka '95-ösérték% részénekbecsűlhetjükezt a 720tonnát(kb. 100kg/fő/év).
Vagyis 2014-ben, változatlan lakosság mellett, nagyjából 3201, egy lakosra vetítve körülbelül 4550 kg kellene

legyen

a

törvényben elöirányzott mennyi ség.

Ez a követelmény a tervezési teriileten csak úgy érhetö el, ha minden kerti hulladék elkerüli a

szemetest, azazvagyhasznosítják helyben, vagy igénybeveszik a szelektiv zöldhulladékgyűjtéslehetöségét. A zömében kertesházas beépítés a konyhai hulladékok részleges hasznosítását is lehetövé
teszi, ezekről a lehetőségekről azonban sok lakosnak tájékoztatásravan szüksége.

A törvényugyanakkorazttűzi ki végleges célként- ehhezugyan határidőtegyelőrenem rendel -,
hogy a biológiailag lebomló hulladék lerakása teljes egészében megszűnjön.
>Az OHGT szerint csökkenteni kell a lerakőba kerülő, hulladékká vált csomagolóanyag

mennyiséget 2005-re úgy, hogy annak legalább a fele hasznositásrakerüljön.

dezvényeken is lehet javítani a szolgáltatások ismertségét, nem csak egyszerű tájékoztatással, hanem
például sikeresen megválaszolt kérdöívekért járó egyszeri díjkedvezmények, vagy szolgáltatások
felajánlásával is.
Csökkentési cél

HuUadék
bioló iaila bontható szilárd szerves an a

hulladékká vált csomagolóanya

települési folyékon hulladék

2014-re 50 k fö/év alá csökkenteni a lerakott menn isé et
Több mint fele kerül'önhasznosításra

Csatomára kötetlen ingatlanok megszüntetése

VII. 3. tábláiatA. nem veszélyes hulladékokra vonatkozó csökkentési célok

^. Néhány veszélyes hulladék elkülönített gyűjtése nem megoldott jelenleg, különös tekintettel a
növényvédö szerekre, háztartási vegyi anyagokra és mindezek csomagolásaira. Ennek a helyzetnek az
orvoslása is az elérendő célok között kell szerepeljen.

>A hulladékgazdálkodási helyzet megfelelö felméréséhez, illetve a késöbbi tervezésekhez elengedhetetlenül fontos, hogy megfelelő adatok (és megfelelö mennyiségben) álljanak az Onkonnányzat
rendelkezésére.A szolgáltatók, illetve a vállalkozásokkötelezettek az adatszolgáltatásra, az Onkormányzat pedig jogosult ezeknek az adatoknak a bekérésére, összegyűjtésére (a mindenkori települési
közszolgáltató által elszállított települési hulladék, szelektiven gyűjtött hulladékok, a
szennyvíztisztitóba Dunavarsányból, illetve a társult településekröl csatomán, valamint tengelyen
beszállitott szennyvíz mennyisége, lomtalanításkor elszállított hulladék, külön gyűjtött veszélyes
hulladék, egészségűgyi hulladék mennyisége), igy a jogi háttér biztosított. Mindössze a megfelelő
feladatkör beillesztésére van szükség a Polgármesteri Hivatal működésébe.

Ugyanakkor az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló 215/2003. (XII. 10.) Korm.
rendelet 1. számú melléklete a települési önkormányzatok részére elöirta a települési hulladék-

gazdálkodási politikáról szólóönkormányzati adatszolgáltatást, melyet. 2 évente - páros éveket követö
márciusig kellett teljesíteni. Hasonló feladatok sem valósíthatóak meg rendszeres és átgondolt
adatgyűjtés nélkül.

>Átajékoztatás, szemléletformálás területén tapasztaltunk leginkább elmaradásokat a korábbi terv
végrehajtásában, így ezek pótlását is a fontos célok között kell megemlíteni. Báre tevékenységnek is
vannak nyilvánvaló költségei, egy hulladékgazdálkodási beruházáshoz képest nagyságrendekkel
kisebb összegekre van szükség, fgy a jól végzett ismeretbövítés nem csak elengedhetetlen, de
ráadásképpköltséghatékonymegoldás is!

^. Az illegális lerakók folyamatos ellenőrzése és felszámolása. Mivel a jelenség elfogadható
költségek mellett nem gátolható, ajelenlegi módszert kell folytatni, közben pedig a kömyezettudatos
nevelésbenkell keresni a hosszútávúmegoldást. Mint az a kérdöívezésnélis feltűnővolt, a település
illegális lerakóival nem szembesülők is elítélik, problémásnak tartják azok létezését, !gy a
szemléletfonnálás nagyon is reális eszköz lehet a hosszú távú célok között.

VIII.fejezet- A kijelölt célokelérését,illetve megvalósításáfszolgálócselekvésiprogram
VIII.1.

Módszerfe'lesztési intézmén fe'Iesztési ismeretter'esztő szemlélet- formáló
tá'ékoztató oktatási és kutatási-fe'lesztési

ro ramok

A tervezési teriileten, mint Magyarországonáltalában, a hulladékgazdálkodássalaz a legnagyobb

gond, hogy az okok és célok ismeretlenek a lakosságszámára.Ahhoz, hogy a jogszabálybanmegfogalmazott követelmények teljesíthetöek legyenek, elöször ezt az ismerethiányt kell megszüntetni. Ennek érdekébenkampánytkell indítani, hogy a lakosságmennéljobbanmegismerjea szelektív gyűjtés
és komposztálás céljait, módszereit, eszközeit, és nem utolsó sorban előnyeit. A kampánynak
többsíkúnak, többféleeszköztalkalmazónak,ésazeszközökvalamelyikénekszemélyhezszólónakkell
lennie.

Fontos, hogy a felnövekvő generációfelkészüljöna hulladékgazdálkodásterületén bekövetkezöváltozásokra. Mivel az iskoláskorú gyermekek fokozottan fogékonyak a kömyezeti nevelésre, az

tartási vegyszerekre. A lakosságvéleményeszerint lomtalanítást éventekétszerkellene szervezni, így
csökkentve az illegális lerakási "vágyat".Amennyiben ez nem megvalósítható a költségigénynövekedésemiatt, legalább az ideiglenes veszélyeshulladék gyűjtéstérdemes évi több alkalomra növelni.
Természetesen ennél kívánatosabb, de jóval költségesebb megoldás lehet egy állandóan üzemelő

átvevöhely létesítése. Vegyi anyagokra ez nem megvalósítható önkormányzati szervezésben. Azonban
az önkormányzat akkumulátorok, növényvédö szerek, háztartási vegyszerek begyűjtésére felkérhet
megfelelő jogosultsággal rendelkezö vállalkozást, és évente 1-2 alkalommal megszervezheti,
meghirdetheti a lakosság felé az akciót.
VIII.2.2. Az illegális lerakóhelyek felszámolásánakfeladatai
Az összes időszakosan kialakuló illegális lerakóval kapcsolatos intézkedések:
o Az eddigi felszámolásigyakorlat folytatása

o Az illegális lerakás ártalmairól tájékoztatástnyújtó(éstiltó) táblakihelyezése
o Területen valójárörözés folytatása
o Bírságok tényleges kiszabása

Hosszútávoncélszerűa megelözésrefektetni a hangsúlyt. Ezt elvbenjól lehet kezelni a megfelelő
kömyezeti neveléssel, ez sokoldalú, általános megoldás, de lassú folyamat. Ugyanakkor addig is
szükség van a helyzet súlyosságának mérséklésére, a bírságok lehetöséget nyújthatnak ehhez való
források megteremtésére is.
VHI. 3.

A tervezett intézkedések vé reha'tásának sorrend'e és hataride'e

Prioritások

A tervezési terület hulladékgazdálkodási feladataiból két prioritás emelendö ki, mivel minden más

akut probléma a korábbitervidoszakban megnyugtató megoldásra lelt.
Növényvédőszerekésháztartásivegyszerekleadásánakmegteremtése
Adatgyűjtésirendszerkiépítése, ésazadatgyűjtésmegkezdése

IX. fejezet- A hulladékgazdálkodásitervbenfoglalt feladatokmegvalósításáhozszükséges
becsült költségek

A program várható költségei becsűltek, pontos számítást sok esetben nem lehet végezni. A
költségeket enyhíti, hogy számos pályázati lehetöség van vagy várható a közeljövöben. Sok esetben
civil szervezetek eroforrásainak igénybevétele is szóbajöhet. Allandó jelentös kiadástjelent, hogy a

kömyezetvédelmi és hulladékgazdálkodási feladatok ellátása megnövekedett terhet ró az Onkormányzatra, ezt meg lehet próbálnikiváltani a feladatok átcsoportosításával.

