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Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésben, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.évi XLIII. 
törvény 35.§. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el. 

 
 

1.§ 
 

Kiskunhalas Város 2009-2014. tervezési időszakra szóló II. Hulladékgazdálkodási Tervét e 
rendelet 1. számú melléklete határozza meg. 
 

2.§ 
 

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a helyi 
hulladékgazdálkodási tervről szóló 41/2004.(X.04. ) önkormányzati rendelet hatályát veszti. 
 
 
Kiskunhalas 2010. december 13. 
            
 
 
 
 
 
 
    Gyovai István                                                                   Dr. Ferenczi Mária 
       polgármester                                                                               jegyző 
 

 
Záradék:  
 
A rendelet 2010. december 15-én kihirdetésre került. 

 
 
 
 
 
 

                           Dr. Ferenczi Mária                                                        
                                     jegyző 
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I. FEJEZET - A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI 

1.1.    Általános bevezető 

1.1.1. A tervezési szint bemutatása 

A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. XLIII. Törvény 35§-ában elrendeli helyi 
hulladékgazdálkodási  tervek  készítését.   A Hulladékgazdálkodási  tervek  (HGT)  készítésére 
vonatkozó 126/2003. (VIII. 15.) Kormány rendelet szabályozza a Hulladékgazdálkodási Terv 
részletes tartalmi követelményeit. A rendelet szerint a terveket kétévente felül kell vizsgálni és 6 
év után új HGT-t kell készíteni, mely összhangban kell kegyen az Országos és Regionális 
Hulladékgazdálkodási Tervekkel. 
Magyarország 2004. május l-jén csatlakozott az Európai Unióhoz. Mindez megerősítette, hogy a 
korábban vállalt kötelezettségeinknek gazdasági, környezetvédelmi és a hulladékgazdálkodás 

terén eleget tegyünk országos területi és önkormányzati szinten. 
A helyi hulladékgazdálkodási terv készítését a KvVM által kiadott SEGÉDLET szempontjai 
nagymértékben meghatározta, mert részletesen foglalkozott a terv felépítésének és értékelésének 

módjával. 
Kiskunhalas Város első Hulladékgazdálkodási Tervét 2004. júliusában készítette a ForEnviron 
Környezetvédelmi és Mérnöki Szolgáltató Kft (1037 Budapest, Kiscelli-köz 6.). Annak értékelése 
készült 2006-ban és 2009-ben. 
Kiskunhalas Város Hulladékgazdálkodási  Tervét 2009-2014-ig,  az I HGT-ben eddig  elért 
eredmények alapján tervezzük. A tervezett célok, prioritások, cselekvési program és feladatok 
ismeretében   a   hulladékáramokra   vonatkozóan,   keretirányelvekben   és   az   új    Országos 

Hulladékgazdálkodási    Tervben    megfogalmazott   hasznosítási    kötelezettségeket   a   Város 
felvállalja, és terveibe beépíti. 
A II Hulladékgazdálkodási Tervben megfogalmazott célok lépésenkénti értékelése lehetőséget ad 
az összeállított terv évenkénti módosítására. Ez különösen azért fontos, mert a terv végrehajtására 
tervezett anyagi erőforrások hozzá vannak rendelve a cselekvési program egy-egy feladatához, de 
azok végrehajtásához év közben nem feltétlen a tervezett összegek kerülnek felhasználásra, 
esetenként a feladat teljesítése objektív okok miatt el is marad. 
Kiskunhalas város éves költségvetési tervei, azok előre mutató rövid és hosszú távú pénzügyi 
keretei tartalmazzák a hulladékgazdálkodás beruházási, megvalósítási és üzemeltetési költségeit. 
A pénzügyi terv kétévenkénti értékelése lehetőséget ad majd a fent említett tervezett célok és 
feladatok teljesítésének értékelésére is. 

A legfontosabb tartalmi elemek: 
• A   településen   keletkező   hasznosítandó,   vagy   ártalmatlanítandó   hulladékok   típusa, 

mennyisége és eredetének ismertetése. 
• A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények ismertetése 
• Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális, helyi intézkedések bemutatása 
• A hulladékok kezelésére alkalmas kezelő telepek és létesítmények bemutatása, kezelésre 

felhatalmazott vállalkozások ismertetése. 
• Az elérendő hulladékgazdálkodási célok megfogalmazása 
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• A kijelölt célok megvalósítását szolgáló cselekvési program: 
■ A  hulladékok  kezelésének  (begyűjtés,   szelektálás,   szállítás,   ártalmatlanítás   és 

hasznosítás) racionalizálását elősegítő intézkedések meghatározása. 
■ Végrehajtásuk sorrendje és határideje. 
■ A megvalósításhoz szükséges  eszközök,  megfelelő  előkezelő,  ártalmatlanító és 

hasznosító eljárások, berendezések és létesítmények meghatározása. 
■ A kijelölt célok megvalósítását segítő, becsült költségek. 

A tervezés módszerét, stratégiáját a terv kialakításának prioritási tényezőit a Területi 
Hulladékgazdálkodási Tervekkel összhangban, a hulladék-keletkezés megelőzésére, 
hasznosítására és ártalmatlanítására, kiemelten Kiskunhalas Városban kezelt hulladékáramokra 
irányítva, az önkormányzat sajátosságainak figyelembevételével alkalmaztuk. Figyelembe vettük 
a Hulladékgazdálkodási törvény 56. § (7) bekezdésében meghatározott szervesanyag-tartalom 
csökkentésre tett intézkedéseket, valamint az új Országos Hulladékgazdálkodási Terv 
szakmai előkészítése során tárgyalt, az EU normatívák új hulladékkeretirányelvben foglaltakat, 
különösen a hulladékáramokra tervezett begyűjtési és hasznosítási követelményeket, melyek 
2010-től illeszkednek a magyar jogrendhez. 

A tervezés bázisát 2007-2008 évi adatok képezik, 6 évre készül és 2 évente beszámolót kell 
összeállítani a tervben foglaltak végrehajtásáról. A 2 évente felülvizsgált cselekvési program 
esetleges módosításait Kiskunhalas Város Önkormányzata jóvá kell, hogy hagyja. A program 
gyakorlati megvalósítását elősegítő intézkedési és végrehajtási terv kialakítását, tartalmát 
évenként kell felülvizsgálni és a felülvizsgálat eredményéről az önkormányzat képviselő-
testületének jelentést kell tenni. A megvalósítást befolyásoló pénzügyi helyzet évenkénti 
alakulásának ismeretében a Hulladékgazdálkodási Tervet módosítani kell. 

A kidolgozott 2009-2014-re vonatkozó hulladékgazdálkodási programot a települési 
önkormányzat képviselő testülete fogadja el a területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség 
jóváhagyását követően. Az elfogadott, érvényes hulladékgazdálkodási tervről, tartalmáról 
tájékoztatni kell a lakosságot, a civil, a társadalmi és gazdálkodó szervezeteket és környező 
települések önkormányzatát. Hat év lejártával 2014-ben újabb programot kell készíteni. 

1.1.2. A település bemutatása 

Kiskunhalas Bács-Kiskun megye délkelti részén, a Duna-Tisza közi homokhátságon fekszik 
Kecskeméttől 64 km-re. Területe: 228 km2. 
A település népessége (29 250) fő. Az élve-születések száma 290, a halálozások száma 370. Az 
aktív keresők döntő többsége helyben dolgozik. A város lakóinak szakmai képzettsége megfelel 
az országos átlagnak. 
Népsűrűség: (132,25) fő/km2, Lakásállomány: 12110. 

A település gazdasági, társadalmi életét bemutató, 2007-2008. állapotnak megfelelő statisztikai 
adatokat az Önkormányzat által vezetett nyilvántartások szolgáltatták. A város területi 
megosztottságát,   a  földhasználatát,   területhasználatát,   mezőgazdasági,   ipari,   kereskedelmi, 
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gazdasági, idegenforgalmi helyzetét, infrastruktúráját, lakásviszonyait és egyéb közszolgáltatásra 
vonatkozó információkat 2008. év adatai az alábbiakban alapján táblázatos formában mutatjuk 
be. 

Domborzati viszonyok: 

Kiskunhalas Bács-Kiskun megyében Duna-Tisza közi Homokhátsági település. A kistájat a Duna 
jégkorszaki hordalékkúpjának anyaga fedi. A buckák közötti talajvizes mélyedésekben szikes 
tavakat találunk. 
A terület tengerszint feletti magassága 80 - 140 mBf között változik, felszínének legnagyobb 
része enyhén hullámos síkság. 

Demográfiai adatok: 

A település állandó lakosainak száma 29 946 fő. 
 

Korcsoport Férfi Nő Együtt 
0-2 éves 486 408 894 
3-5 éves 430 396 826 

6-13 éves 1242 1161 2403 
14-15 éves 174 152 326 
15-18 éves 764 772 1536 
19-54 éves 7810 8016 15826 
55-59 éves 935 1044 1979 
80-69 éves 1364 1826 3190 
70-79 éves 752 1249 2001 

80-110 éves 294 671 965 
Összesen: 14251 15695 29946 

Mezőgazdasági tevékenységek: 

A település és térsége hagyományosan agrártermelő és ehhez kapcsolódó feldolgozóipar. A város 
korábbi életében a szőlő-gyümölcs kultúra, állattartás volt meghatározó. Máig fontos a baromfi-, 
sertéstenyésztés, szarvasmarhatartás, szőlészet, borfeldolgozás, jelentős a zöldség-, gyümölcs-, és 
gabonatermesztés. 

Kiskunhalas területének művelési ágak szerinti megoszlása: 
 

Művelési ágak Belterület Külterület Zártkert Összesen 
ha % ha % ha % ha % 

Gyümölcsös - - 121,1503 0,6 49,5263 3,6 170,6766 0,7 
Kert 0,0662 0,0 20,2918 0,1 196,4436 14,2 216,8016 1,0 
Szántó 24,5805 1,8 4350,9449 21,8 556,4339 40,2 4931,9593 21,7 
Szőlő   456,2891 2,3 86,7881 6,3 543,0772 2,4 
Gyep 48,9600 3,5 4697,7846 23,5 319,7307 23,1 5066,4753 22,3 
Erdő 27,6817 2,0 9154,2079 45,8 22,7531 1,6 9204,6427 40,4 
Nádas 27,8516 2,0 71,9084 0,4 8,0495 0,6 107,8095 0,5 
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 Belterület Külterület Zártkert Összesen 
Fásított terület   0,4881 0,0 1,7378 0,1 2,2259 0,0 
Kivett terület 1274,4264 90,8 1096,6423 5,5 143,4306 10,4 2514,4993 11,0 
Összesen 1403,5664 100,0 19969,7074 100,0 1384,8936 100,0 22758,1674 100,0 

A termőföldek tulajdoni és használati viszonyai lényegesen megváltoztak, azonban továbbra is 
jelentős szerepe van a kistermelőknek, egyéni gazdáknak, vállalkozóknak. A térség gazdaságában 
és foglalkoztatási struktúrájában a mezőgazdaság, illetve az arra épülő feldolgozóipar 
hagyományosan meghatározó ágazat. A nemzetgazdaság szerkezet szerinti foglalkoztatást 
vizsgálva megállapítható, hogy a mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya az utóbbi évek 
folyamán csökkent, miközben a mezőgazdasági vállalkozások száma stagnál. 

Ipari tevékenységek: 

Kiskunhalas város  1999 decemberében nyert Ipari Park címet a város keleti iparterületén 
szabadon álló ingatlanjaira, melyet északról a Majsai út, nyugatról a Szegedi út, délről a 
kiskunfélegyházi   vasútvonal   határol.   A   terület   nagysága   42   hektár,   melyből   21,3   ha 
önkormányzati tulajdon. 
Az Ipari Park területén már működő vállalkozások száma 14, tevékenységük: csomagolóanyag - 

és   irodaszergyártás,   nyomdaipar,   építőipar,   műanyag-feldolgozás,   faipari   termékgyártás, 
szállítás, világítótestek gyártása és kereskedelme, kommunális szolgáltatás, másodnyersanyag 
kereskedelem. 
A helyi iparfejlesztés érdekében fontos lenne egy vállalkozói információs centrum létrehozása, 
amely naprakész információkkal látná el a vállalkozásokat. Mindez a vállalkozók beruházási 
hajlandóságára pozitív hatást gyakorolna. 
A Halasi Ipari Park bővítése közép- és nagyvállalkozások betelepülését eredményezheti, mivel 
az ipari parkokban létesülő cégek kedvezőbb feltételekkel pályázhatnak országos és uniós 
fejlesztési forrásokra. 

Idegenforgalom^ 

A terület vendégforgalmat csalogató objektumai közül kiemelkedik a világhírű halasi csipke, a 
jódtartalmú gyógyvíz, a jelentős lovas bázis és a horgászatra és fürdésre egyaránt alkalmas halasi 
Sós-tó. Ezek ellenére a turizmus jelentősége szerény. 
Jellegzetes az egynapos, csak helyi építészeti, népművészeti attrakcióra kíváncsi bel- és külföldi 
turisták célturizmusa, illetve a hétvégi üdülés. 
A Sós-tó vízutánpótlásának megoldása hosszú távon növelné a város idegenforgalmi vonzerejét. 

Vendégéjszakák száma Kiskunhalason: 
 

Kiskunhalas 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Magánszállásban (db) 1 885 1 796 3 261 2 039 n. a. 3 281 n. a. 
Kereskedelmi 
szálláshelyeken (db) 

10 061 9 141 10 752 17 239 15 226 7 800 13 292 
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Út-, vasúthálózat, közlekedés: 
Az alföldi térségre jellemző nagyobb távolságok miatt az ott élők a közigazgatással, 
pénzügyekkel, oktatással, kultúrával stb. összefüggő feladataik elvégzése során sokkal inkább rá 
vannak kényszerülve a személygépjárművek használatára. 
A város belterületén 101 km szilárd burkolattal ellátott út és kereken 38 km burkolatlan út van. 
A külterületi önkormányzati tulajdonú utakból 8,4 km burkolt, 346 km a kiépítetlen közút. 
Kiskunhalas fontos forgalmi csomópont. Térségének fő közlekedési tengelye az 53. sz. főút, 
ahonnan a Dunántúl (52. sz. főút), a megyeszékhely (54. sz. főút), valamint Baja és Szeged (55. 
sz. főút) egyaránt elérhető. Elkészült az 53. sz. főút Kiskunhalast keleti irányból elkerülő 
útszakasz tanulmányterve. Az elkerülő út tervezése során alapvetően a város rendezési tervében 
szereplő útvonalat vették figyelembe. Az elkerülő út felfűzi csaknem az összes, Kiskunhalasról a 
környező települések - Szeged, Tompa, Soltvadkert, Kiskunmajsa - felé kiinduló utat. A keceli 
út a megépülő Dong-ér-völgyi úton keresztül fog kapcsolódni. Erről az útról nyílnak az M5 
autópálya elérési lehetőségei Soltvadkert, Kiskunfélegyháza, illetve Kistelek irányában. 

A vasúti közlekedésben szintén az É-D-i szerkezeti irány a meghatározó; ezt követi a Budapest-
Kelebia-Belgrád nemzetközi fővonal. Kiskunhalas egy ÉK-DNY-i futású szárnyvonal révén 
Kiskunfélegyházával és Bajával is összeköttetésben áll (vonattal pl. egyedül ezen a vonalon lehet 
eljutni Szegedről Pécsre). 

A várost észak-déli irányban átszelő, biztonságos közlekedést nyújtó kerékpárút hossza 7060 m. 
A járműforgalomtól elkülönített kerékpáros közlekedés feltételei a Semmelweis téren, valamint a 
Dong-ér-völgyi út mentén biztosítottak, összesen 750 m hosszon. 

A városban 130 km hosszúságú kiépített járda van, melyből az Önkormányzat támogatásával 
2006-ban 2,6 km-nyi szakasz épült meg, részben újonnan, részben minőségi csere formájában. A 
kiépítetlen járdák hossza 84 km a településen. 

Kommunális ellátottság 

Az ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások száma 2001-2006 között mintegy 1000-rel, 
10.961-ről 11.940-re emelkedett, az ivóvízvezeték-hálózat hossza a 2001-2006 közötti 
időszakban 110,1 km-ről 137 km-re, azaz mintegy 24%-kal nőtt. Ugyanezen időszakban az 
épített lakások száma csupán 473 volt, ami arra utal, hogy ebben az időszakban az ivóvízvezeték-
hálózathoz korábban nem csatlakozott több mint 500 lakás bekötésére is sor került. Az uniós 
források bevonásával elindult Dél- Alföldi Régió Ivóvízminőség- javító Program keretében 
Kiskunhalason az ivóvíz szolgáltatás létesítményeinek korszerűsítése és cseréje előreláthatóan 
2012-re fejeződik be. 
2003-2004-ben egy nagyszabású, saját és lakossági önerőből fedezett projektnek köszönhetően 
egyetlen év alatt 72 km-re növekedett a csatorna gerincvezeték hossza Kiskunhalason. A 
közcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások száma a 2001-2006 közötti időszakban 5118-ról 7778-
ra nőtt, amely többszörösen meghaladja a lakásállomány ugyanezen periódus alatt mért 
bővülésének (473 lakás) ütemét 2006-ra a kiskunhalasi lakások 64%-a kötött rá a közcsatorna- 

Készítetté: „CIKLUS" KÖRNYEZETVÉDELMI BT. 6120 Kiskunmajsa, Móra Ferenc u. 9/C. 
Keltezés: 2010. december 

Oldalszám: 6 



KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
Telefon: 06-77/523-101, Fax: 06-77/523-150 
E-mail: halaspgh@kiskunhalas.hu 

KISKUNHALAS VÁROS 
II. HULLADÉK GAZDÁLKODÁSI TERVE 

hálózatra, amely jelentősen, 25%-kal magasabb érték, mint a hasonló kistérségi és megyei szintű 
adat és közelít az országos, 67%-os mutatóhoz. 
A szennyvíz kezelését egy 2500 mVnap kapacitású, túlterhelt telep végzi, melynek bővítése, 
komplex korszerűsítése szükséges. Az Önkormányzat 2008 januárjában a szennyvíztelep 
korszerűsítésére és a 90%-os csatornázottság elérése érdekében pályázatot nyújtott be, melynek 
elbírálása jelenleg folyamatban van. A tisztított szennyvizet befogadó Alsószállási-csatorna 
mellett új befogadó került kiválasztásra, mely kiegészítő megoldást jelent a Sós-tó és az annak 
környezetében található, jórészt kiszáradt, korábban tartósan vízzel borított területek kívánatos 
vízpótlásának biztosítására. 
A város a szennyvízcsatornától független, igen elöregedett csapadékvíz elvezető hálózattal 
rendelkezik, emellett a központi gyűjtők átmérői sem megfelelőek; a befogadó Dong-ér-
csatornába érkező csapadékvíz mennyisége túlterheli a csatornát. Szükséges a város délkeleti 
részén, a Harangos tér közelében egy új záportározó kialakítása, amely régen, feltöltéséig 
Harangos-tó néven ezt a funkciót is betöltötte. A Csetényi park záportározója csak az északkeleti 
területek vizét gyűjti össze. 

Hulladékkezelés 

Kiskunhalas városában a szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatás megoldott, a feladatokat a 
Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. látja el. 
A város területén 12.065 lakás, azaz a teljes lakásállomány bevonásra került a hulladék szervezett 
gyűjtésébe. A települési hulladékok gyűjtése szabvány edényzettel, illetve konténerrel történik 
heti egyszeri - a lakótelepi övezetben heti kétszeri - gyakorisággal. A szabványedényeket 3 db 
tömörítő-hátfalas, illetve 1 db forgódobos gépjárművel ürítik, de emellett tartalékban 1 db 
forgódobos hulladékgyűjtő gépjármű áll rendelkezésre a műszaki karbantartások, illetve az 
ünnepek utáni csúcsszállítások kezelésére. A szabványedényes gyűjtés mellett a lakosságnak 
lehetősége van zsákos gyűjtésre is szezonális zöldhulladékok elhelyezése céljából, de ennek 
mennyisége elhanyagolható. 
A regionális hulladékkezelő központ Kiskunhalastól délre, a 0995/11 helyrajzi számú területen 
lett kialakítva. Az illegális hulladéklerakás problémáját, a veszélyes hulladékok, az állati 
hulladékok, az inert hulladékok és a szennyvíziszap elhelyezését kiemelten szükséges kezelni. A 
szelektív hulladékgyűjtés 2003-ban történt kísérleti célú bevezetése óta jelentősen változott. A 
város 5 pontján kihelyezett gyűjtőedényekben évente összesen 1040 m3 üveg- és 
műanyaghulladékot gyűjtöttek elkülönítetten, mely a kiskunhalasi vastelepen került átvételre. Az 
egészségügyi hulladékok legnagyobb mennyiségét a Semmelweis Kórház adja. A 
hulladékokat szelektíven gyűjtik és a kecskeméti Design Kft-nek adják át ártalmatlanításra. A 
keletkező betegellátási hulladék mennyisége kb. 3000 kg havonta. A kórház és más vállalkozások 
ismerete a településen keletkező, illetve kiszállított, szelektíven gyűjtött hulladékok 
mennyiségének meghatározása miatt fontos. 
A háziorvosoknál keletkező egészségügyi hulladékok külön gyűjtöttek és szakcégekhez kerülnek 
ártalmatlanításra. 
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Szociális és egészségügyi ellátás 
A város lakosságának szociális helyzetét, életszínvonalát alapvetően meghatározó demográfiai és 
gazdasági adottságok alapján megállapítható, hogy a szociális ellátottságban részesülők száma és 
a támogatást igénylők köre évről évre bővül. 
Kiskunhalas város egészségügyi alapellátását 8 felnőtt háziorvosi és 6 gyermek háziorvosi praxis 
biztosítja területi ellátási kötelezettséggel. A háziorvosok vállalkozói formában működnek. A 
fogorvosi alapellátást a HALAS-DENT Kft. végzi a település közigazgatási területére 
kiterjedően. Az ügyeleti ellátás központi ügyelet szervezésével kistérségi társulás formájában 
megoldott. Az anya-, gyermek- és csecsemővédelmi ellátásról a védőnői szolgálat gondoskodik. 
A kötelezően ellátandó felnőtt lakosok csaknem 100%-a bejelentkezett a hálózatba, a 
gyermekeknél a városi igényeket felülmúlja az ellátottak száma, ami mutatja a városi 
egészségügyi alapellátás a környező településekre is kiterjedő vonzását. 

A fogyatékos személyek egészségügyi ellátása az egészségügy általános rendelésében történik, 
ezért fontos, hogy az ellátáshoz való hozzáférés biztosított legyen számukra. A 17 körzeti orvosi 
rendelő közül mindössze 2 közelíthető meg akadálymentesen, a többi akadálymentessé tehető. 
Mozgáskorlátozott vizesblokk kialakítására eddig csupán egyetlen - a Kertvárosban lévő -
rendelőben került sor. A járó- és fekvőbeteg-ellátás, illetve az ügyeleti alapellátás területén az 
akadálymentesítés megtörtént. 
A város 1854 óta rendelkezik kórházzal. A kiskunhalasi Semmelweis Kórház a kistérség területén 
túlmutató léptékű, regionális szintű feladatokat lát el, mintegy 120 ezer állampolgár egészségügyi 
ellátását biztosítva. Az alábbiakban közölt elemzések az Egészségbiztosítási Felügyelet által 
2007-ben elindított „Indikátorrendszer 2008" program7 keretében felmért fontosabb mutatókra 
támaszkodnak. 
A kórház a hatályos finanszírozási szerződés szerint súlyponti intézmény, melynek szakfeladatai 
közé járóbeteg-ellátás, aktív fekvőbeteg-ellátás és krónikus illetve rehabilitációs fekvőbeteg-
ellátás tartozik. A kórházban jelenleg nem működik minőségbiztosítási rendszer. 

Oktatás, közművelődés 

Az Önkormányzat kötelező feladata az óvodai ellátás, az általános és középiskolai nevelés, 
oktatás. 
Kiskunhalas   Város   Önkormányzata   a   kötelező   óvodai   szolgáltatást   az   alábbi   három 
óvodaigazgatóság vezetésével működő kilenc óvodai intézmény egység fenntartásával biztosítja: 

— Bóbita Óvoda és Bölcsőde (székhelye: Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17.); 
— Napsugár Óvodák és Bölcsőde (székhelye: Kiskunhalas, Ady Endre u. 4.); 
— Százszorszép Óvodák (székhelye: Kiskunhalas, Vasút u. 2.). 

A város összes óvodai férőhelye jelenleg 937. Az óvodai létszám 1996 óta csökkenő tendenciát 
mutat. 
A kötelező általános iskolai nevelést-oktatást az Önkormányzat által fenntartott következő négy 

általános iskola működtetésével biztosítjuk: 
— Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola; 
— Felsővárosi Általános Iskola; 
— Kertvárosi Általános Iskola; 
— Szűts József Általános Iskola. 
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Az Önkormányzat által fenntartott intézményekben a 2006/2007. tanévben összesen 2188 -
Kiskunhalason 2149, Pirtón 39 - tanuló kezdte meg általános iskolai tanulmányait. Az elmúlt 
kilenc évben közel 550 fővel csökkent a tanulólétszám az Önkormányzat által fenntartott 
általános iskolákban és további csökkenés prognosztizálható. 
Az Önkormányzat fenntartásában jelenleg két középiskola működik: a Bibó István Gimnázium és 
a II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium. 
A Bibó István Gimnáziumban 6 illetve 4 évfolyamos, nappali rendszerű gimnáziumi nevelés-
oktatás, továbbá gimnáziumi felnőttoktatás folyik. A négy évfolyamos képzés humán, reál és 
általános tantervű osztályokban működik. A II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági, 
Informatikai Szakközépiskola és Kollégium intézményében három szakmacsoportban folyik az 
oktatás: mezőgazdasági, közgazdasági és elektronika-elektrotechnikai. 
A 2006/2007. tanévben 1200 tanuló kezdte meg az évet az Önkormányzat által fenntartott két 
középiskola 36 osztályában. A város középiskolái kistérségi központi szerepének erősségét 
mutatja, hogy azokban a vidéki tanulók aránya 50-55%. 
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1.1.3. A helyi tervezés szükségességének bemutatása, a tervezés alapjai 

A város hulladékgazdálkodási terve Kiskunhalas város településfejlesztési programját is 
alapvetően meghatározó mezőgazdasági, ipari és szolgáltató tevékenységből kikerülő 
hulladékkezelésre épül. A városban keletkezett hulladékok kezelésével kapcsolatos prioritási 
tényezők közül elsőként a megelőzést, másodikként a lerakásra kerülő hulladék mennyiségének 
csökkentése érdekében a szelektív hulladékgyűjtést tartjuk fontosnak a hasznosítható hulladékok 
növelése érdekében. Ártalmatlanításra történő átadás érdekében az érintett hulladéktermelők 
regisztrálását, engedélyezését és tevékenységük ellenőrzését a város nyilvántartása szerint 
tervezzük figyelembe venni. 
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Az egyedi HGT-t egy gazdálkodó szervezet az egyes telephelyeire készíti el, ill. több telephely 
esetén a telephelyekre együttesen is elkészítheti, amennyiben az egyes telephelyekre vonatkozó 
tervrészeket elkülönítetten jeleníti meg a tervben. A jóváhagyott tervet a gazdálkodó 
szervezetnek meg kell küldenie a telephely szerint illetékes helyi önkormányzat jegyzőjének, ill. 
több telephelyre együttesen készített terv esetén - amennyiben azok több felügyelőség 
illetékességi területén fekszenek - a telephelyek szerinti illetékes felügyelőségeknek, valamint 
helyi önkormányzati jegyzőknek. Az egyedi HGT alapján válik ismertté a településen keletkező 
és onnan hasznosítás érdekében kiszállítható hulladékok mennyisége. 
Kiemelten kezeljük a veszélyes hulladékok nyilvántartásának, illetve gyűjtésének fontosságát. 
Ennek érdekében a vállalkozások által készített Egyedi Hulladékgazdálkodási Tervek 
nyilvántartása, műszaki tartalmának, évenként a területileg illetékes környezetvédelmi 
felügyelőségre történt bejelentéseik szerint, a mennyiségi adataik figyelemmel kísérése segítséget 
ad a településen keletkező összes ipari és mezőgazdasági eredetű hulladék mennyiségének 
megítéléséhez szükséges. 

1.2.    A tervezésbe bevont hatóságok 

A 2009-2014 időszakra készülő tervezés előkészítésének időszakában Kiskunhalas város 
önkormányzatának szakbizottságai, érintett szakterületek, intézmények és a város 
közszolgáltatásába bevont gazdasági szervezetek vezetőivel, valamint a civil szervezetek 
képviselőivel konzultációt kell kezdeményezni, annak érdekében, hogy a jelenlegi állapot alapján 
az Önkormányzat középtávú programjában tervezett hulladékhasznosítási javaslatokat a 
hulladékgazdálkodási tervben szerepeltessük. 
A 2009-2014 közötti időszakra kidolgozott helyi Hulladékgazdálkodási Terv jóváhagyásra a 
területileg illetékes Alsó - Tisza vidéki Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőségre kerül. Ezt követően Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 
határozatával elfogadja, majd helyi rendeleteivel azt végrehajtatja. 
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II. FEJEZET ALAPHELYZET BEMUTATÁSA 

Kiskunhalas város működési területén keletkezett települési hulladékok összetételét a 
tervidőszakot megelőző hat évben készített statisztikai jelentésekből vett adatok alapján adtuk 
meg melyek becsléssel készültek. Az adatfeldolgozás szempontjából az Önkormányzat 
felelősségi körébe tartozó intézmények, a közszolgáltatást végző szerződött partnerek 
(Homokhátság Regionális Hulladék lerakója, illetve hulladékbegyűjtő szolgáltatása) és a 
jelentősebb vállalkozók hulladékgazdálkodási terveit, alap adatait figyelembe vettük. A 
mennyiség megállapítását a hulladék átvevők által nyilvántartott adatok szolgáltatták. Kiemelt 
hulladékáramként kezeltük a veszélyes hulladékokat, a csomagolási hulladékokat illetve a város 
területén fellelt, nem megfelelően kezelt illegálisan lerakott, elhagyott hulladékokat. 

ILI. Kiskunhalas   város   területén   keletkező,   hasznosítandó   vagy   ártalmatlanítandó 
hulladékok mennyisége és eredete 

Ebben a fejezetrészben kívánjuk bemutatni azokat a hulladékokat melyek a korábbi ipari, 
mezőgazdasági és szolgáltató tevékenységből ismertté váltak, de ártalmatlanításuk teljes 
mértékben nem oldódott meg, továbbá a településen keletkező ismert veszélyes és nem veszélyes 
hulladékokat, amelyek hasznosítása, ártalmatlanítása megoldásra vár. A mennyiségi 
meghatározást részben becsléssel, illetve a jelentősebb hulladéktermeléssel járó vállalkozások 
egyedi hulladékgazdálkodási terveiből és adatszolgáltatásai alapján pontosítani kell. A konkrét 
mennyiségi adatokat 2006-2007-2008 évek statisztikai jelentéseire alapoztuk. 

II.1.1.    Adatgyűjtés köre, forrásai, pontossága, problémái, becslési módszerek 

A 2009-2014 tervezési bázis időszak a 2008. évi műszaki és pénzügyi adatokra épül. 
A települési hulladékok mennyiségét a korábban is alkalmazott szemrevételezéssel, szubjektív, 
vizuális   becsléssel,    a   közszolgáltatónak   átadott,    szállítójárművekbe   töltött   hulladékok 
mennyiségének az átvevő adatközlése szerint adjuk meg. 
A heti tételes ürítések, begyűjtött szilárd hulladékok nyilvántartását a közszolgáltatást végző 
vállalkozó köteles vezetni. 
A települési folyékony hulladékot és a kommunális szennyvíziszap mennyiségét a szolgáltatást 
biztosító Halasvíz Kft. által történő adatszolgáltatásra alapozzuk. 
A veszélyes hulladékok felmérését a településen nyilvántartott vállalkozások önbevallása alapján, 
az Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez, illetve a 
telepengedélyezési   dokumentációkból   nyert   adatokból   vehetjük   alapul.   A   vállalkozások 
tevékenységéből   származó   tervezett   mennyiségét   az   egyedi   hulladékgazdálkodási   tervek 
tartalmazzák. E tervezett adatok a települési hulladékgazdálkodási terv alapadatai lehetnek. 
Telepengedély nélkül üzemelő szolgáltatóknál, termelőknél keletkező ipari és mezőgazdasági 
hulladékok   mennyiségéről   minimális   információ   áll   rendelkezésre.    A   tervezési   adatok 
pontosítására 2011. évben kérdőívek kiküldését tervezzük, melyekre kapott válaszok alapján a 
tervezés alapját képező veszélyes és nem veszélyes hulladékok mennyisége tovább pontosítható 
lesz.  Ezt a Hulladékgazdálkodási  Terv 2012.   évében történő  értékelése során teheti meg 
Kiskunhalas Város Önkormányzata. 
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Az Önkormányzat irányítási körébe tartozó intézmények kiemelten kezelendő hulladékai közül a 
kórháznál és rendelőintézetnél termelt és kezelt veszélyes hulladékok az intézmény önálló 
nyilvántartásban kell, hogy megjelenjenek, azok a hulladékgazdálkodási tervben összesítetten 
szerepelnek. Az 1/2002. (I. 11.) EüM rendelet szerint az egészségügyi intézményekben keletkező 
hulladékok kezelését az oda vonatkozó előírások szerint kell kezelni és dokumentálni. 

II. 1.2.    A keletkező hulladékok és éves mennyiségük 

A települési szilárd hulladék összetételére vonatkozóan az összetétel meghatározására irányuló 
szabvány hiányában, egészen a közelmúltig nem állt rendelkezésre megbízható országos adat. A 
vegyesen gyűjtött települési hulladékok szabvány szerint mért összetétele helyett az országos 
adatbázis segítségével képzett vegyesen gyűjtött hulladékok összetételére megbízható becslés 
adható. 

Nem veszélyes hulladékok 

II./l. táblázat: A szilárdhulladék lerakóra kerülő nem veszélyes hulladékok és éves mennyiségük 
 

Hulladék Mennyiség (t/év) 
Települési szilárd hulladékok 33823,13 
Települési folyékony hulladékok 25132 
Kommunális szennyvíziszap 216,15 
Építési, bontási és egyéb inert hulladékok 26,45 
Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok 0 
Zöld hulladék 535,39 
Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok 0 
Összesen 59733,12 

A táblázat nem tartalmazza a gazdálkodó szervezetek kommunális szilárd hulladékát csak a 
település összes települési szilárd hulladékként feltüntetett t/év mennyiségek átlagát, mely 
vegyesen gyűjtött összes hulladék mennyiséget jelent, és nem tartalmazza a szelektíven gyűjtött 
külön kezelt nem veszélyes hulladékokat. A Kiskunhalasi kistérségből a Kiskunhalasi Regionális 
Hulladéklerakóra beszállított települési szilárd hulladék mennyisége a hulladéklerakó 
üzemeltetőjének tájékoztatása alapján 34385 t/év. 

A települési kommunális folyékony hulladék mennyisége tartalmazza a lakossági 
szennyvízgyűjtőkből és a közületi egyéb tárolókból származó szippantással elszállított szennyvíz 
mennyiségét, de nem tartalmazza a vállalkozók által tisztításra átadott szennyvíz mennyiséget. 

Mezőgazdasági, ipari és élelmiszeripari veszélyes és nem veszélyes hulladékok mennyiségét 
felmérés hiányában, illetve a tervidőszakot megelőző időszakban adat hiányában nem tudjuk 
megadni. 
Az adatok pontosítására 2011. évben kérdőív kiadásával az érintett vállalkozók tevékenységi 
körében keletkezett szilárd és folyékony veszélyes és nem veszélyes ipari és kommunális 
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hulladék felmérése szükséges. Az érintettek körét az Önkormányzatnál található helyi 
nyilvántartások alapján működő vállalkozók, gazdálkodók, gazdasági egységek kiértesítésével 
javasolt felkeresni és adatszolgáltatásra felkérni. 

Szelektíven gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok 
Az 1999/2000-es években a szelektív hulladékgyűjtés csak mintaprojektek keretében működött 
az országban, sok településen még a szervezett hulladékkezelési szolgáltatás sem létezett. 2001-
től jelentős hazai támogatással a szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése mellett egyes településeken 
magánberuházások támogatásával is jelentős előrelépés történt. Ma már minden regionális 
hulladéklerakó körzetéhez a szelektív hulladékgyűjtés infrastruktúrája kiépült. Az Európai Unió 
Előcsatlakozási Alapjából (ISPA) támogatva elkezdődtek a projektek kivitelezései, befejeződtek 
a hulladékátrakók, hulladékgyűjtő udvarok, szigetek kiépítései, a szükséges tárgyi eszközök (pl.: 
gyűjtőedények, konténerek, szállító járművek) beszerzése. Az üzemeltetéssel megbízott 
közszolgáltatók a településekkel kötött szerződési feltételek szerint működtetik a regionális 
hulladékgyűjtő központokat és általában 50 km-es vonzáskörzetükbe tartozó hulladékbegyűjtést 
koordinálják és megvalósítják. Kiskunhalason a várostól kb. 7 km távolságban működik a 
Regionális Hulladékkezelő Központ, mely telephely korszerűen ellátott műszaki 
berendezésekkel, válogató, bálázó és komposztáló egységekkel rendelkezik. 

Hulladékáramokhoz kapcsolódó feladatok 

Mint említettük az Önkormányzat felelősségi körébe tartozó intézmények kiemelten kezelendő 
hulladékai közül a rendelőintézetnél termelt és kezelt hulladékok adatai az önkormányzati 
nyilvántartásban nem jelentek meg, azok a hulladékgazdálkodási tervben eddig nem szerepeltek. 
A jövőben az 1/2002. (I. 11.) EüM rendelet szerint az egészségügyi intézményekben keletkező 
hulladékok kezelését az oda vonatkozó előírások szerint kell kezelni, felmérni és dokumentálni. 
Kiskunhalas Város területén, illetve az Önkormányzatnál regisztrált vállalkozók tevékenysége 
során keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok mennyiségéről összefoglaló táblázatot 
adatok hiányában nem tudunk készíteni. 
Az állattartásra vonatkozó szabályozás eredményeként az állati hullák, és az állati eredetű 
hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó önkormányzati rendelet szerint szolgáltatás keretében 
biztosítja. 

Kiemelten kezelendő hulladékáramok 

11/2. táblázat: Az Önkormányzat felelősségi körébe tartozó, a települési szilárd hulladéktól 
elkülönítetten gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok 

 

Hulladék Mennyiség (t/év) 
Veszélyes 
hulladékok 

Hulladék olajok 0,081 
Akkumulátorok és szárazelemek 0,366 
Elektromos és elektronikai hulladékok 0,253 
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok, olajszűrők, 
törlőkendők, védőruházat 

0 
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Hulladék Mennyiség (t/év) 
 Szerves oldószereket és más veszélyes anyagokat tartalmazó festék és lakk 

hulladékok 
17 

Kiselejtezett gépjárművek 0 
Egészségügyi hulladékok 0 
Állati eredetű hulladékok 0 
Növényvédőszerek és csomagolóeszközeik 83 
Veszélyes, anyagokat maradékként tartalmazó és egyéb csomagolási 
hulladékok 

0 

Egyéb hulladék, szennyezett iszapok 0 
Nem 
veszélyes 
hulladékok 

Csomagolási hulladékok összesen n.a. 

Gumi hulladékok n.a. 

Textil 0 

Egyéb, mezőgazdasági termelési hulladékok (törköly, trágya, stb.) 0 

Fémek n.a. 

Ételmaradék, zsír, olaj, biológiailag lebomló n.a. 

Elhasználódott műanyagszűrők 0 

Homokszemcse 0 

Csomagolási hulladékok 

A II./l. és II./2. táblázatokban a települési szilárd hulladékokban becsülhető csomagolási 
hulladékok összesített mennyiségét adjuk meg. Részletesen a hulladéklerakóra beszállított 
települési szilárd hulladék összetételében csomagolási hulladékként figyelembe vehető 
papírkarton, műanyag, fém és üveg hulladékok %-os arányának megfelelően t/évben kifejezett 
mennyiséget az alábbi táblázatban közöljük. 

II./3. táblázat     A csomagolási hulladékok éves mennyisége (tonna/év) 
 

Hulladék Szelektíven gyűjtött 
Mennyiség (t/év) 

Papír és karton csomagolási hulladék 66 
Műanyag csomagolási hulladék 76 
Fa csomagolási hulladék 0 
Fém csomagolási hulladék 1 
Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék 2 
Egyéb, kevert csomagolási hulladék 0 
Üveg csomagolási hulladék 165 
Textil csomagolási hulladék 0 
Összesen 310 

Megjegyzés:  A Kiskunhalasi Regionális Hulladékkezelő Központba 17 településről érkeznek be a csomagolási 
hulladékok. 
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A Kiskunhalasi Regionális Hulladékkezelő Központba beszállított hulladék-összetétel vizsgálati 
jegyzőkönyve alapján a hulladék-frakciók aránya az alábbi %-os megosztással vehető 
figyelembe: 

 

Hulladék frakciók Hulladék összetétel %-ban 

Papír karton 21 
Üveg 52 
Műanyag 26 
Biohulladék n.a. 
Fém 0,35 
Hamu, salak (egyéb finom összetevő) 0,65 
Egyéb (textil és higiéniai) 0 
Összesen 100 

II. 1.3. Felhalmozott hulladék 

A településen főleg ipari és mezőgazdasági tevékenység folyik, ezért a termelést kísérő 
hulladékok megjelenése természetes. Összegyűjtve a keletkezés helyén maradva feltehetően több 
kisebb telephelyen belül lerakott hulladékkal lehet találkozni a termelők, illetve szolgáltatók 
portáján belül, a művelt mezőgazdasági területeken vagy azokon kívül. Ezekről konkrét felmérés 
nem áll rendelkezésre. 

Nem veszélyes hulladékok 

II./4. táblázat A településen felhalmozott, további kezelést igénylő nem veszélyes hulladékok és 
éves mennyiségük (tonna/év) 

 

Hulladék Mennyiség (t/év) 

Települési szilárd hulladékok n.a. 
Települési folyékony hulladék 25132 
Kommunális szennyvíziszap 216,15 
Építési, bontási és egyéb inert hulladékok n.a. 
Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok n.a. 
Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok n.a. 
Összesen n.a. 
Megjegyzés: A hulladékgazdálkodási terv feladatok és célkitűzések programja szerint az alapadatok felmérésével, 
pontosításával kezdve a következő év értékelésénél lesz megvalósítható 

Veszélyes hulladékok 

Az önbevallás alapján közölt, veszélyes hulladék éves mennyisége nem ismert sem a gazdálkodó 
szervezeteknél, sem az önkormányzati intézményeknél. 
Szénhidrogének okozta szennyezésekkel terheltek a felszíni és felszín alatti vizek a belterületi, de 
külterületi útszakaszokon ismeretlenek. 

Készítette: „CIKLUS" KÖRNYEZETVÉDELMI BT. 6120 Kiskunmajsa, Móra Ferenc u. 9/C. 
Keltezés: 2010. december 

Oldalszám:   15 



KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
Telefon: 06-77/523-101, Fax: 06-77/523-150 
E-mail: halaspgh@kiskunhalas.hu 

KISKUNHALAS VÁROS 
II. HULLADÉK GAZDÁLKODÁSI TERVE 

Növényvédőszerek,  azok maradványai,  azokkal  szennyezett csomagoló anyagok,  elhagyott, 
borkezelésből származó vegyi hulladék anyagok illegális tárolásával is számolni kell. 
Az ipari és mezőgazdasági tevékenységhez kötődő alap és segédanyagok beszerzésével bekerülő 
veszélyes   hulladéknak   minősülő   maradék   anyagok   és   veszélyes   anyagokkal   szennyezett 
göngyölegek mennyisége szintén ismeretlen. 
Sajnos a kisvállalkozók, a mezőgazdaságban termelők, és szolgáltatók egy része nem tesz 
hulladék bejelentést,  így a regisztrált vállalkozások veszélyes  hulladékainak nyilvántartott 
mennyisége és minősége nem ismert. 

A területen felhalmozott kiemelten kezelendő hulladék áramok 

II./5. táblázat: Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó, a területen felhalmozott, kiemelten 
kezelendő hulladékáramok és mennyiségük 

 

Hulladék Mennyiség (t/év) 
Veszélyes 
hulladékok 

Hulladék olajok 0,081 
Akkumulátorok és szárazelemek 0,366 
Elektromos és elektronikai hulladékok 0,253 
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok, olajszűrők, 
törlőkendők, védőruházat 

0 

Szerves oldószereket és más veszélyes anyagokat tartalmazó festék és lakk 
hulladékok 

17 

Kiselejtezett gépjárművek 0 
Egészségügyi hulladékok 0 
Állati eredetű hulladékok 0 
Növényvédőszerek és csomagolóeszközeik 83 
Veszélyes    anyagokat   maradékként   tartalmazó    és    egyéb    csomagolási 
hulladékok 

0 

Egyéb hulladék, szennyezett iszapok 0 
Nem 
veszélyes 
hulladékok 

Csomagolási hulladékok összesen n.a. 

Gumi hulladékok n.a. 

Textil 0 

Egyéb, mezőgazdasági termelési hulladékok (törköly) 0 

Fémek n.a. 

Ételmaradék, zsír, olaj, biológiailag lebomló n.a. 

Elhasználódott műanyagszűrők 0 

Homokszemcse 0 

Megjegyzés: A hulladékgazdálkodási terv feladatok és célkitűzések programja szerint az alapadatok felmérésével, 
pontosításával kezdve a következő év értékelésénél lesz megvalósítható 
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Csomagolási hulladékok 

11/6. táblázat A településen felhalmozott csomagolási hulladékok és mennyiségük (tonna/év) 
 

Hulladék Szelektíven gyűjtött 
Mennyiség (t/év) 

Papír és karton csomagolási hulladék 66 
Műanyag csomagolási hulladék 76 
Fa csomagolási hulladék 0 
Fém csomagolási hulladék 1 
Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék 2 
Egyéb, kevert csomagolási hulladék 0 
Üveg csomagolási hulladék 165 
Textil csomagolási hulladék 0 
Összesen 310 
Megjegyzés: A Kiskunhalasi Regionális Hulladékkezelő Központba 17 településről érkeznek be a csomagolási 
hulladékok. 
A hulladékgazdálkodási terv feladatok és célkitűzések programja szerint az alapadatok felmérésével, pontosításával 
kezdve a következő év értékelésénél lesz megvalósítható 

Mennyiségi adatokat, óvatos becsléssel, minden gazdálkodó egységnél kérdőív alapján készülő 
felméréssel kellene megismerni, mert a folyamatos mezőgazdasági termelésben használt 
kemikáliák, azok göngyölegei jobbik esetben a települési szilárd hulladékkal együtt kikerülnek a 
Kiskunhalasi Regionális Hulladékkezelő Központba. 

II. 1.4.   A településre beszállított és onnan kiszállított hulladékok 

A településen működő ipari, mezőgazdasági, szolgáltatói és ügyviteli tevékenységek mind 
hulladéktermeléssel járnak. A termelésből kikerülő hulladék a településen belül maradt, előző 
években a Keceli úti lerakó és a Jókai utcai szeméttelep területén került elhelyezésre. A 
szolgáltatást biztosító cég 2009. januártól a Kiskunhalasi Regionális Hulladékkezelő Központba 
szállítja a begyűjtött hulladékokat, így feltehető, hogy a keletkezett hulladékok 80-90 %-a 
begyűjtésre kerül. A településre hulladékbeszállítás a Kiskunhalasi régióból folyamatosan 
történik. 

Nem veszélyes hulladékok 

II./7. táblázat  A településre beszállított és onnan kiszállított nem veszélyes hulladékok és éves 
mennyiségük 

 

Hulladék Beszállított 
(t/év) 

Kiszállított 
(t/év) 

Települési szilárd hulladékok n.a. 0 
Települési folyékony hulladék n.a. 0 
Kommunális szennyvíziszap n.a. 0 
Építési, bontási és egyéb inert hulladékok n.a. 0 
Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok n.a. 0 
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Hulladék Beszállított 

(t/év) 
Kiszállított 

(t/év) 
Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok n.a. 0 
Összesen n.a. 0 
Megjegyzés: A hulladékgazdálkodási terv feladatok és célkitűzések programja szerint az alapadatok felmérésével, 
pontosításával kezdve a következő év értékelésénél lesz megvalósítható 

Közszolgáltatás keretében történő hulladékbegyűjtést követően a települési szilárd hulladék 
100%-a a Kiskunhalasi Regionális Hulladékkezelő Központ területére, illetve a települési 
folyékony hulladék 100%-a a Halasvíz Kft. kezelésébe kerül. 

A településre beszállított és onnan kiszállított, kiemelten kezelendő hulladék áramok 

II./8. táblázat: Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó, a településre beszállított és onnan 
kiszállított, kiemelten kezelendő hulladékáramok és mennyiségük 

 

Hulladék Beszállított 
(t/év) 

Kiszállított 
(t/év) 

Veszélyes 
hulladékok 

Hulladék olajok n.a. n.a. 
Akkumulátorok és szárazelemek n.a. n.a. 
Elektromos és elektronikai hulladékok n.a. n.a. 
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, 
szűrőanyagok, olajszűrők, törlőkendők, védőruházat 

n.a. n.a. 

Szerves oldószereket és más veszélyes anyagokat 
tartalmazó festék és lakk hulladékok 

n.a. n.a. 

Kiselejtezett gépjárművek n.a. n.a. 
Egészségügyi hulladékok 0 0 
Állati eredetű hulladékok 0 0 
Növényvédő szerek és csomagolóeszközeik n.a. n.a. 
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó és egyéb 
csomagolási hulladékok 

n.a. n.a. 

Egyéb hulladék, szennyezett iszapok n.a. n.a. 
Nem veszélyes 
hulladékok 

Csomagolási hulladékok összesen n.a. n.a. 
Gumi hulladékok n.a. n.a. 
Textil 0 0 
Egyéb, mezőgazdasági termelési hulladékok (törköly) n.a. n.a. 
Fémek n.a. n.a. 
Etelmaradék, zsír, olaj, biológiailag lebomló n.a. n.a. 
Elhasználódott műanyagszűrők 0 0 
Homokszemcse 0 0 

Megjegyzés: A hulladékgazdálkodási terv feladatok és célkitűzések programja szerint az alapadatok felmérésével, 
pontosításával kezdve a következő év értékelésénél lesz megvalósítható 

A lakosság igényeinek megfelelő mértékben az állati eredetű hulladékok szakszerű gyűjtés után 
kerülnek kiszállításra, ártalmatlanításra az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. Solti telephelyén. 

A vállalkozók körében kiemelten kezelt veszélyes hulladékok gyűjtése és ártalmatlanításra 
történő átadása az önállóan kötött befogadó nyilatkozatok és szerződések alapján történik. A 
vállalkozók által nyilvántartott veszélyes hulladékok mennyiségét, mint a településről kiszállított 

Készítette: „CIKLUS" KÖRNYEZETVÉDELMI BT. 6120 Kiskunmajsa, Móra Ferenc u. 9/C. 
Keltezés: 2010. december 

Oldalszám:   18 

KISKUNHALAS VÁROS 
II. HULLADÉK GAZDÁLKODÁSI TERVE 



KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
Telefon: 06-77/523-101, Fax: 06-77/523-150 
E-mail: halaspgh@kiskunhalas.hu 

KISKUNHALAS VÁROS 
II. HULLADÉK GAZDÁLKODÁSI TERVE 

mennyiséget nem ismerjük. A 2011-ben tervezett kérdőív kiadásával az adatok pontosítása 
megtörténik az érintett vállalkozók tevékenységi körében keletkezett szilárd és folyékony 
veszélyes és nem veszélyes ipari és kommunális hulladékok mennyiségére és minőségére 
vonatkozóan. 

Csomagolási hulladékok 

11/9. táblázat  A  településre   beszállított   és   onnan   kiszállított   csomagolási   hulladékok   és 
mennyiségük 

 

Hulladék Beszállított 
(t/év) 

Kiszállított 
(t/év) 

Papír és karton csomagolási hulladék n.a. 0 
Műanyag csomagolási hulladék n.a. 0 
Fa csomagolási hulladék n.a. 0 
Fém csomagolási hulladék n.a. 0 
Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék n.a. 0 
Egyéb kevert csomagolási hulladék n.a. 0 
Üveg csomagolási hulladék n.a. 0 
Textil csomagolási hulladék n.a. 0 
Összesen n.a. 0 
Megjegyzés: A hulladékgazdálkodási terv feladatok és célkitűzések programja szerint az alapadatok felmérésével, 
pontosításával kezdve a következő év értékelésénél lesz megvalósítható 

II. 1.5. A tervezési időszak éves hulladékmérlegének bemutatása, különös tekintettel a 
hasznosításra, ártalmatlanításra 

2009-2014. évre tervezett, becsléssel készülő hulladék mérleghez figyelembe vettük a településen 
keletkezett összes szilárd hulladékot, amely a Regionális Hulladékkezelő Központba kerül és 
ezen túl a nem kezelt települési hulladékokat, melyek a gazdálkodó szervezetek tevékenységéből 
kikerülnek, feltehetően telephelyükön több évig tárolnak, majd hasznosításra és ártalmatlanításra 
átadnak. A veszélyes és nem veszélyes, illetve kiemelten kezelt hulladékáramokra külön-külön 
anyagmérleget közlünk az alábbiakban. 
A településen felhalmozódott, nem kezelt, beavatkozást nem igénylő hulladékok a rekultivált 
hulladéklerakó telephelyen környezetet nem veszélyeztető módon vannak lerakva, amelyeket az 
anyagmérlegben adathiány miatt nem vesszük figyelembe. 
Az anyagmérleg készítése során tüntetjük fel a településre jellemző mezőgazdasági termelésből 
adódó, nagy tömegben keletkező, ismeretlen mennyiségű és minőségű, veszélyes és nem 
veszélyes hulladékokat is. A növényvédő szerek, szennyezett csomagolóanyagok, szabálytalanul 
tárolt trágya, elhasznált fólia, és egyéb befülledt termék maradványok, törköly, kékalj, venyige, 
rothadt szalma, penészes takarmány, stb. számbavételéhez 2011-ben kérdőívvel készülő felmérés 
alapján várható olyan reprezentatív adathalmaz, amely óvatos becsléssel lehetőséget enged 2009-
2014-ig évente tervezhető hulladékhasznosításra alkalmas alapanyagok tervezéséhez. 2006-ban 
és 2008-ban készített értékelés szerint a rendelkezésre álló adatok nem voltak reprezentatívak, 
bázis adatként a 2009-2014-es tervezéshez nem használhatóak fel. 
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Anyagmérleg készítéséhez alapadatok: 
Kiskunhalas város állandó lakosságának száma:         28 997 fő 
Idegenforgalomból adódó lakosság száma: 13 292 fő 
Összesen: 42 289 fő 
Fajlagos hulladék mennyisége: 1,2   kg/fő/nap 
Hulladék sűrűsége: 0,20 t/m3 laza állapot 

1,30 t/m3 tömörödött állapot 

A lakossági begyűjtésbe bevonható lakosság 1000 fő alatti településen 40 %, 1000 fő feletti 
településen 80 %. Kiskunhalas város esetében a tanyás települési környezetet is figyelembe véve 
végül 80 %-os lakossági hulladéktermelő létszámmal számolhatunk. Ezért a fenti, 
idegenforgalommal megnövekedett lakossági szám 42 289 fő/év helyett a lakosságot 33 831 
fővel vettük figyelembe. Hulladék mennyisége (becsült) M/év = lakosság x napi kapacitás x nap 

33831x1,2x365 = 14 818 t/év 

E becsült mennyiség 100 % a begyűjtő nyilvántartása alapján begyűjtésre és lerakásra került. 
Évente begyűjtött kommunális  hulladék  100 %-a Kiskunhalasi Regionális Hulladékkezelő 
Központba kerül. 
Termelési hulladékok mennyiségének becslését a nagyszámú magánvállalkozók, egyéni 
gazdálkodók, családi vállalkozások, illetve kis- és közepes vállalkozások termeléséből, 
idegenforgalmi létesítmények szolgáltatásából eredő hulladékok mennyiségét becsléssel célszerű 
meghatározni. Az előállított termékek alapanyaga, a termék mennyisége a tevékenységtől 
függően változó százalékos mennyiséggel vehető hulladékként alapul. Mivel a termékek 
mennyisége az egyedi hulladékgazdálkodási tervek hiányában ismeretlen a termékekre vetített 
becsült százalékos keletkező hulladék mennyiség félrevezető információt adhat. 2011-ben 
kérdőívvel készülő felmérés alapján várható olyan reprezentatív adathalmaz, amely a települési 
szilárd hulladékon túl óvatos lehetőséget ad az évente keletkező és hasznosítható hulladékok 
körének pontosítására. 

Nem veszélyes hulladékok 

II./10. táblázat A nem veszélyes hulladékok éves mennyisége, hulladékmérlege és a kezelési 
arányok bemutatása 

 

Hulladék Hasznosítás Égetés Lerakás Egyéb kezelt 
t/év % t/év % t/év % t/év % 

Települési szilárd hulladékok - - 0 0 n.a. n.a. - - 
Települési folyékony hulladék  - 0 0 25132 100 - - 
Kommunális szennyvíziszap - - 0 0 216,15 100 - - 
Építési,     bontási     és     egyéb     inert 
hulladékok 

- - 0 0 n.a. n.a. - - 

Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem 
veszélyes hulladékok 

- - 0 0 n.a. n.a. - - 
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Hulladék Hasznosítás Égetés Lerakás Egyéb kezelt 

 % t/év 0/ t/év % t/év % 
Ipari    és    egyéb    gazdálkodói    nem 
veszélyes hulladékok 

- - 0 0 n.a. n.a. - - 

Összesen - - 0 0 n.a. n.a. - - 
Megjegyzés: A hulladékgazdálkodási terv feladatok és célkitűzések programja szerint az alapadatok felmérésével, 
pontosításával kezdve a következő év értékelésénél lesz megvalósítható 

Kiemelten kezelendő hulladék áramok 

II./ll. táblázat Az Önkormányzat felelősségi körébe tartozó kiemelt hulladékáramok éves 
mennyisége, hulladékmérlege és a kezelési arányok bemutatása 

 

Hulladék Hasznosítás Égetés Lerakás Egyéb kezelt* 
t/év % t/év % t/év % t/év % 

Veszélyes hulladékok 
Hulladék olajok - - 0 0 - - - - 
Akkumulátorok és szárazelemek - - 0 0 - - - - 
Elektromos és elektronikai hulladékok - - 0 0 - - - - 
Veszélyes anyagokkal szennyezett 
abszorbensek, szűrőanyagok, olajszűrők, 
törlőkendők, védőruházat 

- - 0 0 - - - - 

Szerves oldószereket és más veszélyes 
anyagokat tartalmazó festék és lakk 
hulladékok 

- - 0 0 - - - - 

Kiselejtezett gépjárművek - - 0 0 - - - - 
Egészségügyi hulladékok - - 0 0 - - - - 
Állati eredetű hulladékok - - 0 0 - - - - 
Növényvédő szerek és csomagolóeszközeik - - 0 0 - - - - 
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó 
és egyéb csomagolási hulladékok 

- - 0 0 - - - - 

Egyéb hulladék, szennyezett iszapok - - 0 0 - - - - 
Nem veszélyes hulladékok 

Csomagolási hulladékok összesen - - 0 0 - - - - 
Gumi hulladékok - - 0 0 - - - - 
Textil - - 0 0 - - - - 
Egyéb, mezőgazdasági termelési hulladékok 
(törköly) 

- - 0 0 - - - - 

Fémek - - 0 0 - - - - 
Etelmaradék, zsír, olaj, biológiailag lebomló - - 0 0 - - - - 
Elhasználódott műanyagszűrők - - 0 0 - - - - 
Homokszemcse - - 0 0 - - - - 
Megjegyzés: az előző tervidőszak értékelései alapján megállapítható, hogy a hasznosítás, ártalmatlanítás kezelési 
arányának bemutatására nem álltak rendelkezésre adatok. 2011-ben elvégzendő felmérés alapján várható olyan 
reprezentatív adathalmaz, amely óvatos becslési lehetőséget ad az Önkormányzat felelősségi körébe tartozó és a 
vállalkozói körből kikerülő kiemelt hulladékáramok éves mennyiségének bemutatására, mely alapja lehet egy reális 
hulladékmérleg készítésének és kezelési arányainak bemutatásának. 
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Csomagolási hulladékok 

A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. 
Korm. rendeletben foglalt meghatározás szerint csomagolás minden csomagolóanyag, -eszköz, 
ill. olyan termék, amelyet termék, áru befogadása, megóvása, kezelése, szállítása, csoportosítása 
és kínálása érdekében felhasználnak. Ennek alapján csomagolási hulladékként említjük a 
hulladéknak minősülő minden csomagolást. A felhasznált csomagolás teljes mennyisége 
definíció szerint a felhasználást követően- az újrahasználat kivételével - hulladéknak minősül. A 
csomagolás lehet a fogyasztói (elsődleges) csomagolás, amely értékesítési egységet képez a 
végső felhasználó vagy fogyasztó számára a vásárláskor, beleértve a gyors étkeztetésnél 
alkalmazott egyszer használatos, eldobható edényeket és evőeszközöket is, ill. gyűjtő-
tmásodlagos) csomagolás, amely a vásárlás helyén meghatározott értékesítési egységet foglal 
össze, a végső felhasználó vagy fogyasztó részére történő értékesítéstől függetlenül, vagy a 
fogyasztói csomagolástól elkülöníthető anélkül, hogy annak tulajdonságait megváltoztatná. 
Szállítási (harmadlagos) csomagolás a fogyasztói vagy gyűjtőcsomagolás kezelését és szállítását, 
továbbá a fizikai kezelésnél és szállításnál történő károsodás elkerülését elősegítő csomagolás. 

II./12. táblázat A csomagolási hulladékok éves mennyisége, hulladékmérlege és a kezelési 
arányok bemutatása 

 

Hulladék Hasznosítás* Égetés Lerakás Egyéb kezelt 
t/év % t/év % t/év % t/év % 

Papír és karton csomagolási hulladék - - 0 0 - - - - 
Műanyag csomagolási hulladék - - 0 0 - - - - 
Fa csomagolási hulladék - - 0 0 - - - - 
Fém csomagolási hulladék - - 0 0 - - - - 
Vegyes összetételű kompozit 
csomagolási hulladék 

- - 0 0 - - -  

Egyéb, kevert csomagolási hulladék - - 0 0 - - - - 
Üveg csomagolási hulladék - - 0 0 - - - - 
Textil csomagolási hulladék - - 0 0 - - - - 
Összesen - - 0 0 - - - - 
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A tervezett hasznosítási arányok: 

Országos Hulladékgazdálkodási terv 2009-2014 KvVM megalapozó tanulmánya alapján a 
következő tervidőszakban tervezett hasznosítási arányokat az alábbiakban határozta meg: 

11/ 13. táblázat    A települési hulladékok kezelési aránya 2014-ig a jóváhagyott és a tervezett 
fejlesztések hatásait figyelembe véve %-ban: 

 

Kezelési tevékenység 2011 2012 2013 2014 
Újrafeldolgozás          az          újra-
feldolgozhatóhoz képest 

31,2 33,3 34,8 36,1 

Hasznosítás 34,4 35,4 36,5 37,1 

Lerakás 64,7 63,6 62,4 61,8 

Lakossági   papír,   műanyag,   fém, 
üveg újrafeldolgozás 

19,4 22,1 25,6 29,1 

II./14. táblázat     A csomagolási hulladékok kezelési aránya 2014-ig a jóváhagyott és a tervezett 
fejlesztések hatásait figyelembe véve %-ban: 

 

Kezelési tevékenység 2011 2012 2013 2014 
Újrafeldolgozás 56 60 60 61 

Hasznosítás 51 52 53 53 

Energia célú hasznosítás 5,6 6,2 6,5 6,7 
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III. FEJEZET - A HULLADÉKKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ MŰSZAKI 
KÖVETELMÉNYEK 

III. 1. A TELEPÜLÉSEN FOLYÓ, HULLADÉKKEZELÉSRE ELŐÍRT ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS 
JOGSZABÁLYI ALAPOK SZÖVEGES ISMERTETÉSE 

A 2000. évi XLIII. Törvény a Hulladékgazdálkodásról III. fejezet 14.§ (2) bekezdése alapján 
hulladékkezelési tevékenység kizárólag környezetvédelmi hatósági engedéllyel végezhető, ezért a 
14, 15 és 16 § értelmében a hulladékkezelési, begyűjtési és szállítási engedélykérelmet az ide 
vonatkozó kormányrendeletekben előírt, adott tartalmi és formai követelmény szerint készítették 
az érintettek. 
A kérelmezők a tevékenységeikre vonatkozó engedélykérelmek összeállításánál figyelembe 
vették a 98/2001. (VI. 15.) Kormány rendelet 25-26-27. §-ban megfogalmazott, a 193/2001. (X. 
19.) Kormány rendelet 3. sz. melléklete szerinti, valamint az ORSZÁGOS KÖRNYEZET- ÉS VÍZÜGYI 
FŐFELÜGYELŐSÉG által kiadott, „A HULLADÉK BEGYŰJTÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM 
TARTALMI KÖVETELMÉNYEI"-! 

III./l 5. táblázat:   A  településen  folyó,   hulladékkezelésre  előírt  engedélyesek  megnevezése, 
felsorolása 

 

Engedélyes neve Engedélyes székhelye Engedélyező 
hatóság 

Hulladékkezelési 
engedély száma 

Homokhátsági 
Hulladékgazdálkodási 

Kft. 

6400 Kiskunhalas, Szilády Áron 
u. 5-7. 

ATV-KTVF 64-255-1-12/2009 
57131-3-5/2009 
57131-1-7/2009 
10258-16-3/2009 

Bács-Reál Kft. 6400 Kiskunhalas, Majsai út 8. Országos 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség 
(OKTVF) 

14/4680/8/2007 
14/4679-6/2007 
14/3575-6/2008 
14/3576/9/2008 

Halas-Bagger Bt. 6400 Kiskunhalas, 
0181/65 hrsz 

ATV-KTVF 19721-5-2/2009 
19721-4-1/2008 
71401-1-5/2010 

OKTVF 14/4331-10/2009 

Nyitott Égbolt Vastelep 6400 Kiskunhalas, Majsai út 10 ATV-KTVF 12422-45/2008 
73100-1-5/2010 
12422-7-7/2010 

Ju-Fer Bt. 6400 Kiskunhalas, Olajbányász 
u. 5/B 

ATV-KTVF 25882-5-8/2008 

Romvári Kft. 6400 Kiskunhalas, Szegedi út ATV-KTVF 059516-013/2009 
054448-017/2008 

Czövek Sándor 6400 Kiskunhalas, Félegyházi út ATV-KTVF 061641-111/2009 
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IV. FEJEZET -   AZ     EGYES     HULLADÉKOKRA     VONATKOZÓ     SPECIÁLIS 
INTÉZKEDÉSEK 

A hulladékgazdálkodási törvény az önkormányzatok számára kötelezővé tette a települési (szilárd 
és folyékony) hulladék kezelési közszolgáltatás megszervezését, a települési hulladék termelői 
(az ingatlantulajdonosok) számára pedig annak igénybevételét. A jogszabályi előírások betartása 
a települési szilárd hulladékot illetően teljesült. 
A hulladékgazdálkodási stratégia fő kereteit elsősorban az Európai Unióban érvényes 
jogszabályok adják, melyek megadnak egy általánosan alkalmazandó célhierarchiát (megelőzés, 
hasznosítás - ezen belül újrahasználatra előkészítés, újrafeldogozás, egyéb, pl. energetikai 
hasznosítás -, ártalmatlanítás). 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő Testülete által kiadott, a közszolgáltatások 
biztosítására vonatkozó helyi jogszabályok ismertetését, illetve a Hulladékgazdálkodási Terv 
készítésére vonatkozó általános érvényű törvényeket és végrehajtási rendeleteket az alábbiakban 
közöljük. 
• 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról. 
• 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól. 
• 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről. 
• 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról. 
• 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról. 
• 64/2008.   (III.   28)   Korm.   rendelet   a   települési   hulladékkezelési   közszolgáltatási   díj 

megállapításának részletes szakmai szabályairól 
• 21/2008.   (VIII.   30.)  KvVM rendelet az elemek  és  akkumulátorok illetve hulladékaik 

kezeléséről. 
• 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok j egyzékéről. 
• 10/2002.(111.26.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001.(VII.  18.) KöM 

rendelet módosításáról 
• 38/1995.(IV. 5.) Kormány rendelet a közműves ivóvíz ellátásról és szennyvízelvezetésről. 
• 123/1997.(VTI.  18.) Kormány rendelet vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvíz 

ellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről. 
• 50/2001.(IV. 3.) Kormány rendelet a szennyvizek és a szennyvíziszapok mezőgazdasági 

felhasználásának és kezelésének szabályairól. 
• 98/2001.(VI. 15.) Kormány rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek 

végzésének feltételeiről 
• 201/2001.(X.25.) Kormány rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés 

rendjéről 
• 213/2001. (XI. 14.) Kormány rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 

végzésének feltételeiről. 
• 241/2001.(XII. 10.) Kormány rendelet a jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és hatásköréről. 
• 25/2002.(11.  27.) Kormány rendelet a Nemzetközi  Települési  Szennyvízelvezetési  és  - 

tisztítási Megvalósítási Programról. 
• 35/2002. (III. 17.) Kormány rendelettel módosított 253/1997. (XII. 20.) Kormány rendelet az 

Országos településrendezési és építési követelményekről. 
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94/2002. (V. 5.) Kormány rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól 
195/2002. (IX. 6.) Kormány rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Kormány rendelet módosításáról. 
1/2002. (I. 11.) EüM rendelet szerint az egészségügyi intézményekben keletkező hulladékok 

kezeléséről. 
16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos 
közegészségügyi követelményekről. 
5/2002.  (X.  29.) KvVM rendelet a települési szilárdhulladék kezelésére szolgáló egyes 

létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól. 
126/2003. (VTII.  15.) Kormány rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi 
követelményeiről. 
164/2003.   (X.   18.)   Kormány   rendelet   a   hulladékokkal   kapcsolatos   nyilvántartási   és 
adatszolgáltatási kötelezettségekről. 
85/2004.(X. 1.) ESZCSM rendelete az egészségügyi intézményekben keletkezett hulladékok 

kezeléséről szóló 1/2002.(1.11.) EüM rendelet módosításáról 
224/2004. (VII. 22.) Kormány rendelet a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a 

közszolgáltatási szerződésről 
219/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet a felszín alatti vizek védelméről 
59/2008. (IV.29.) FVM rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni 
védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás 

és nyilvántartás rendjéről 
64/2008.  (III.  28.) Kormány rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási  díj 
részletes szakmai szabályairól 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének sz. rendelete Települési szilárd és 
folyékony hulladékkal összefüggő kötelező közszolgáltatás igénybevételéről 
Kiskunhalas    Város    Önkormányzat    Képviselő-testületének    sz.    rendelete    a    Helyi 
hulladékgazdálkodási tervről 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének sz. rendelete A helyi környezet 
védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról 

A fenti törvények és végrehajtási rendeletek alapján Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő 
- Testülete helyi rendeleteiben biztosítja az Országos Hulladékgazdálkodási Törvényben 
meghatározott hulladékáramokra vonatkozó feladatok végrehajtását. 
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V. FEJEZET   - A     HULLADÉKOK 
LÉTESÍTMÉNYEK, 
VÁLLALKOZÁSOK 

KEZELESE,     A     KEZELOTELEPEK     ES 
A       KEZELÉSRE       FELHATALMAZOTT 

V. 1.    HULLADÉKOK GYŰJTÉSE ÉS SZÁLLÍTÁSA 

Egész Magyarországra jellemző, hogy az elmúlt évtizedek során gondatlanul végzett hulladék 
lerakás, a mainál jóval enyhébb szabályozás, valamint esetenként az illegális hulladék elhelyezés 
következtében számos helyen szennyezett területek alakultak ki. Ezért az Európai Unió és a 
Magyar Állam támogatásával, és 82 település összefogásával létrejött a Homokhátsági Regionális 
Települési Hulladékgazdálkodási projekt, melynek részeként megteremtettük a környezetbarát 
hulladékgazdálkodás alapjait és kiépítésre került a szelektív hulladékgyűjtés rendszere. A 
szelektív hulladékgyűjtési rendszer részeként 32 db hulladékgyűjtő sziget került kialakításra, 
melyek papír, műanyag és üveg hulladékok szelektív gyűjtésére alkalmasak. A Kiskunhalason 
kialakított hulladékgyűjtő szigetek helyét lásd 1. számú mellékletben. 

V.l.l. Begyűjtő szervezetek 

A Kiskunhalasi Regionális Hulladékkezelő Központ üzemeltetését, a hulladék begyűjtést és 
szállítást a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft végzi. Kiskunhalas Város Önkormányzata 
közszolgáltatói szerződést kötött a településen működő, hulladék szigeteken történő szelektív 
hulladékgyűjtésre, a lakosságnál és intézményeknél keletkező települési szilárd hulladék 
begyűjtésére, -szállítására, -hasznosítására és -ártalmatlanítására. 

V./16. táblázat:    A nem veszélyes hulladékokat begyűjtő szervezetek 
 

Hulladék Begyűjtő, szállító 
neve 

Székhely 
(település) 

Begyűjtött 
hulladék-
mennyiség 

(t/év) 

Begyűjtő 
kapacitása 

(t/év) 

Átvevő-kezelő 
megnevezése, 

helye 

Települési 
szilárd 
hulladékok 

Homokhátsági 
Hulladékgazdálkodási 

Kft. 

Kiskunhalas Felmérés 
szerint 

- Kiskunhalasi 
Regionális 

Hulladékkezelő 
Központ 

Települési 
folyékony 
hulladékok 

Halasvíz Kft. Kiskunhalas Felmérés 
szerint 

- Kiskunhalasi 
Szennyvíz-

tisztító telep 
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V./l 7. táblázat: A területen működő,  egyéb kiemelt hulladékot begyűjtő  szervezetek a 
tervezés időpontjában 

 

Hulladék Begyűjtő, szállító 
neve 

Székhely 
(település) 

Begyűjtött 
hulladék-
mennyiség 

(t/év) 

Begyűjtő 
kapacitás 

a (t/év) 

Átvevő-kezelő 
megnevezése 

Veszélyes 
hulladékok 
átvétele és 
előkezelése 

DESIGN KFT. Kecskemét Felmérés 
szerint 

- Design Kft. 

Állati eredetű 
hulladékok 

ATEV 
FEHÉRJEFELDOL-

GOZÓ ZRT. 

Budapest Felmérés 
szerint 

- ATEV Zrt Solti 
gyára 

V.1.2. A területen folytatott hulladékkezelési (hasznosítási, ártalmatlanítási) tevékenység 
általános ismertetése, értékelése 

V.l.2.1. Szilárdhulladék kezelés 

A hulladéklerakók elhelyezkedésének bemutatását lásd: 2. számú melléklet. 

Keceli úti lerakó 

A lerakó működési engedélye az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőséghez (ATV-KTVF) benyújtott teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat 
alapján 2006. december 31-ig volt érvényes. 2006. év végére a hulladéklerakó kapacitása 106%-
on volt. 
A működési engedélyt meghosszabbították, a lerakón a regionális lerakó megépüléséig 
gátmagasítást kellett végezni. 

Jókai utcai szeméttelep 

A szeméttelep rendezésének gondolatát először a Hulladékgazdálkodási Tervben nevesítette a 
város. 
Az   ATV-KTVF   a   lerakó   teljes   körű   felülvizsgálatának   elkészíttetésére   kötelezte   az 
Önkormányzatot. Ezen kötelezettségének eleget téve, az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a 
felülvizsgálat elvégzésére és a rekultivációs kiviteli tervezésre is. 
A lerakó összes kiterjedése 13,77 ha, melyből jelenleg 100 % önkormányzati tulajdonban van. 

Kiskunhalasi Regionális Hulladékkezelő Központ 

Kiskunhalason a Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási Projekt keretein 
belül mintegy 5 hektárnyi területen került kialakításra egy nem hasznosítható szemét lerakására 
alkalmas terület. Megvalósult továbbá egy évente 15 ezer tonna szelektíven gyűjtött hulladék 
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befogadására alkalmas válogatócsarnok kivitelezése a hozzá tartozó gépsorral, valamint egy 
komposztálótelep. 
A   lerakón   az   ömlesztetten   gyűjtött   kommunális   szilárd   hulladékot   lehet   elhelyezni.   A 
hulladéklerakót úgy alakították ki, hogy ne szennyezze a felszín alatti és felszíni vizeket, 
valamint a körülötte elhelyezkedő földtani közeget. 
A válogatóműbe a térség 123 gyűjtőszigetéről kerül be a hulladék, melyek további osztályozás 
után kerülnek bálázásra. A kész bálák értékesítésig a bálatárolóban kapnak helyet. 
A komposztálótelep a lakossági biohulladék, zöldhulladék és szennyvíziszap kezelésére szolgáló 
terület,   melyen   irányított   levegőztető   rendszerrel   ellátott   technológiával   valósul   meg   a 
komposztálási  folyamat.  A komposztálás  célja,  hogy zöld-  és  biohulladék ne kerüljön a 
hulladéklerakóba, és a komposztálás során keletkező végtermék hasznosítható legyen. 
A központ Kiskunhalas külterületén, a Szegedi úton kifelé haladva - Kiskunhalas és Zsana között 
- a 6-7 kilométerkő között található. 

V./l 8. táblázat:    A hulladékkezelő telepek 
 

Kezelő vállalkozások 
megnevezése, címe 

Kezelési 
mód 

Kezelt hulladék Kapacitás 
(t/év) 

Kihasználtság 
(%) 

Keceli úti hulladéklerakó Gyűjtés Települési szilárd hulladék n.a. 106 

Jókai utcai hulladéklerakó Gyűjtés Települési szilárd hulladék n.a. n.a. 

Regionális Hulladékkezelő 
Központ 

Gyűjtés Települési szilárd hulladék n.a. n.a. 

V./l 9. táblázat:    A működő válogató szervezetek a tervezés időpontjában 
 

Telepek Székhely 
(település) 

Hulladék Válogatott 
hulladék-
mennyiség 

(t/év) 

Telep 
kapacitása 

(t/év) 

Rendeltetési 
hely (település 

neve) 

Válogat 
teleptől 
használt 

szállító-eszköz 
- - - - - - - 

A településen illetve a hulladéklerakón válogató nem működik. A Regionális Hulladékkezelő 
Központban létesített válogató csarnok és minőségre válogatott termékek értékesítésére 
vonatkozó adatok a 2011. évben készítendő felmérésben válik ismertté. 

V./20. táblázat:    A működő hasznosító szervezetek a tervezés időpontjában 
 

Üzemeltető neve Létesítmény 
helyszíne 

Tevékenység 
típusa 

Kezelt hulladék 
megnevezése 

Kezelt hulladék 
mennyisége 

(t/év) 

Létesítmény 
kapacitása (t/év) 

- - - - - - 

A településen hulladékhasznosító szervezet nem működik. 
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V./21. táblázat: Engedélyezett, illetve hosszabb távon tovább működő lerakók 
 

Helyszín Lerakott 
hulladék 

megnevezése 

Lerakott 
hulladék 

mennyiség 

Hulladék 
forrása 

Engedély 
típusa 

Engedélyezett 
szabad 

kapacitás (m3) 

Potenciális 
szabad 

kapacitás (m3) 
Regionális 

Hulladékkezelő 
Központ 

Települési 
szilárd hulladék 

- Kiskunhalas 
és közvetlen 
környezete 

- - - 

V. 1.2.2. A különböző nem veszélyes hulladéktípusok begyűjtése, kezelése 

Települési kevert hulladék kategóriába a háztartásokban keletkező és a közszolgáltatás keretében 
elszállított települési szilárd hulladék, mely 100%-ban lerakásra kerül a város szeméttelepén. 
A városban az inert hulladék kezelése nem megoldott. A Homokhátsági hulladékgazdálkodási 
Kft-n kívül a Halas-Bagger Bt is rendelkezik az ATV-KTVF által kiadott érvényes kezelési 
engedéllyel. Engedélyeztetés alatt van egy inert-hulladéktároló kialakítása. 
A zöld hulladékok feldolgozására alkalmas komposztáló a városban működik. Az Önkormányzat 
a közszolgáltatóval együtt működve akciókat szervez a zöld hulladékok gyűjtésére. Korábban (a 
Keceli úti hulladéklerakó bezárásáig) a zöld hulladékok lerakása az egykori szennyvízleürítő 
területén   történt,   jelenleg   a   Regionális   Hulladékkezelési   Központ   fogadja   a   lakossági 
biohulladékot, zöldhulladékot, illetve szennyvíz iszapot. 
Az állati eredetű hullákat zárt konténerekben gyűjtik, ezeket meghatározott időközönként, a 
megfelelő gyakorisággal az ATEV Zrt. szállítja el további feldolgozás céljából. 

Az ATEV Zrt. által begyűjtött állati eredetű hulladék mennyisége: 
 

Év Ossz begyűjtött (kg) Közterületről 
begyűjtött (kg) 

Beszállított (kg) 

2005 4300 4285 685 

2006 4970 6840 1542 

2007 8290 6235 1402 

2008 7637 6771 340 

A Keceli úti lerakón nagy mennyiségű gumi hulladék halmoztak fel, melyet igény szerint a lerakó 
rekultivációjához használtak fel, vagy megfelelő engedéllyel rendelkező, arra szakosodott cégnek 
adták át tovább feldolgozás céljából. 
A legjelentősebb, engedéllyel rendelkező veszélyes hulladékokra szakosodott vállalkozás a Bács-
Reál Kft. A cég a következő veszélyes hulladéktípust gyűjti be díjmentesen: 

>   fáradt olaj 
^   akkumulátorok 
^   elektronikai hulladék 
^   fénycsövek 
^   köztéri világítás izzói 
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> növényvédőszeres göngyöleg 

> sütőolaj 

V.1.3. Települési folyékony hulladékok kezelése 

Keceli úti szennyvízleürítő 

Helyi rendelkezés alapján a 2004. január 1-től nem lehet szippantott szennyvizet szállítani a 
Keceli  úti  szennyvízleürítőre.   Az ATV-KTVF  a rekultivációs  terv elkészítéséig működési 
engedélyt adott a telepre, de a települési folyékony hulladékot továbbra sem lehet a leürítőre 
szállítani. 

Kiskunhalas Város szennyvíztisztító telepe, szennyvízcsatorna-hálózat bővítése 

A szennyvízcsatorna-hálózat vízjogi engedélye 2006. május 18-tól jogerős, ezzel párhuzamosan 
meghosszabbították a 2004-es II. ütem engedélyét is. 
A szennyvíziszap jelenleg egyáltalán nem hasznosul, nyárfás kihelyezéssel ártalmatlanítják. 
A szennyvíztelep fejlesztési tervek között szerepel a szennyvíziszap hasznosításának elképzelése, 
amit 100 %-ban SOLAR technológiás mezőgazdasági hasznosítással kívánnak kivitelezni. 

V.1.3. A felhalmozott hulladékok tárolásának, helyzetének (problémakörének) ismertetése 

A településen felhalmozott hulladékok tárolása a következő telepeken történik: 
 

Kezelő vállalkozások 
megnevezése, címe 

Kezelési 
mód 

Kezelt hulladék 
Kapacitás 

(t/év) 
Kihasználtság 

(%) 

Keceli úti hulladéklerakó Gyűjtés Települési szilárd hulladék n.a. 106 

Jókai utcai hulladéklerakó Gyűjtés Települési szilárd hulladék n.a. n.a. 

Regionális Hulladékkezelő 
Központ 

Gyűjtés Települési szilárd hulladék n.a. n.a. 

Illegális hulladéklerakások Kiskunhalas közigazgatási területén: 

KÜLTERÜLET 

> Rekettye: 
o   Makai-tanya környéke 
o   Hatöles út vége o   
Városi szeméttelep 

> Felsőöregszőlők: 
o Nemes-tanya (Bíró dűlő) 
o Kekulya tanya környéke 
o   Kamilla utca folytatása 
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> Alsóöregszőlők: 
o   Kisteleki út vége 

> Felsőszállás: 
o   Baromfitelep környéke (régi Vadkerti út) o    
Orosz pisztoly-lőtér (Határ u. - Sóstó között) 

> Alsószállás: 
o    Török erdő 

> Inoka: 
o   Határőr-lőtér 

^   Felsőkistelek: 
o   Csataksor vége 

> Egyéb külterület: 
o   Nyárfa büfé környéke (53-as főút) 
o    Tinódi u. - Szász K. u. - Kopolyai út közötti rész 

BELTERÜLET 

> Radnóti u - Eper u sarok 
> Bajza u. vége 
> Szentgál u. - Bajza u. sarok 
> Kopolyai út - Tinódi út között 
> Szilády Á. u. sportpálya felőli része 
> Polgár u. és mögötte, valamint a lakott rész és benzinkút közötti terület 
> Sáros utca és mögötte a Dong-éri csatornáig 
> Keceli út - Gubodi út sarok 

Az Önkormányzat 2008. évben benyújtotta „Az illegális hulladéklerakók felszámolásának 
támogatására" vonatkozó pályázatot. A pályázat segítségével lehetőség nyílt az Átlós utca 5989 
hrsz, 5991 hrsz; a Csetényi park 2358/9 hrsz, A polgár utca 3400, 3401, 3415/9 hrsz; valamint a 
Keceli út 41449 hrsz területeken lévő illegális hulladéklerakók felszámolására. Ezen illegális 
hulladéklerakásokat több szervezet együttes munkájával felszámolták, összesen 717,25 tonna 
illegálisan elhelyezett hulladék tűnt el az ingatlanokról. Az Átlós és a Polgár utcai területeken 
fizikai akadályok (lánckorlát, sorompó) gátolják a további hulladék behordást. A Polgár utcai 
terület utógondozása keretében a kedvezőbb időjárási feltételek beálltával fa és cserjetelepítési 
munkálatok kezdődtek, melynek során 50 db magyar kőrist és 150 db kökényt ültettek. A 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium célul tűzte ki az illegális hulladéklerakók 
megszüntetését. Ezen programokban az Önkormányzat is igyekszik a lehetséges eszközeivel részt 
venni, de a tiszta környezetet csakis városi összefogással lehet megvalósítani. A gyakorlat azt 
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mutatja, hogy az ilyen mentesítő munka csak egy része egy komplex lakossági tudatformálásnak, 
de ezt ki kell, hogy egészítse egy aktív tájékoztató tevékenység is. Ezen munka 
eredményességéhez az Önkormányzat a helyi civil szervezetek-fórumok, valamint a média 
bevonásával, helyi kezdeményezések koordinálásával tud hozzájárulni. 

V.2. A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS HELYZETELEMZÉSÉNÉL ELŐÍRTAKON 
TÚL ISMERTETENDŐ TÉNYEZŐK 

A keletkezési és kezelési adatok számítása egy, a valamennyi települési hulladékáramot 
tartalmazó anyagáramlási modell segítségével történik. A modell frakciókra bontva (papír, 
műanyag, fém, üveg, szerves, egyéb) tartalmazza a keletkezési adatokat, ezek előrejelzését és a 
lehetséges gyűjtési, kezelési eljárások be-, és kimeneteit (vegyes gyűjtés, szelektív gyűjtés, 
újrafeldolgozás, komposztálásra átadás, vegyes áramok kezelése, energetikai hasznosítás, 
mechanikai- biológiai kezelés, lerakás). 

V/23.  Táblázat:  A hulladékkezelés alakulásának becslése az OHT 2009-2014 megalapozó 
tanulmány 2. változata szerint (2009. május) 

 

Megnevezés 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Anyagában 

hasznosítás 

28 32 34 36 38 40 

Energetikai 

hasznosítás 

6,3 6,4 6,6 6,7 6,8 7 

Égetés 0,5 0,6 1 1,5 2 3 

Lerakás 51,7 48 46,4 44,8 42,2 40 

Egyéb 13,5 13 12 11 11 10 

Az országos tényadatokkal párhuzamosan Kiskunhalas várost érintő hulladékhasznosítási és ártalmatlanítási 
arányszámok a 2011 évi felmérés után pontosíthatók. 

V.2.1. A másodnyersanyag visszanyerés és újrahasznosítás arány a tervezési területen 
A hulladékgazdálkodási terv előirányzata szerint a tervezett másodnyersanyag visszanyerés 
érdekében a keletkezés helyén történő gyűjtés és szelektív hulladékgyűjtő helyben történő 
átvétellel lehet csökkenteni a lerakóra kerülő hulladék mennyiségét. 
A hulladékszigetek megvalósulásával másodnyersanyagként használható, ipari méretekben 
történő szelektív hulladékbegyűjtést tudott kialakítani Kiskunhalas Város Önkormányzata 
együttműködésben a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft-vel. A korábbi tervidőszakban az 
évenként rendezett hulladékgyűjtési akciók kampányszerű, nem tervezhető hasznosított anyag 
begyűjtésére korlátozódott, amit jelentősen megváltoztatott a kialakított hulladékgyűjtő szigetek 
jelenléte. Ezeken a gyűjtőhelyeken lévő szelektíven gyűjtött hulladékok minőségileg válogatott, 
másodnyersanyagként feldolgozható, anyagában hasznosítható hulladékok. 
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V.2.2. A területen keletkező biológiailag lebomló szerves települési hulladékok mennyisége 
(aránya) és ebből a lerakásra kerülő mennyiség (arány), a jelenlegi komposztáló és egyéb 
kezelő kapacitás és a későbbiekben le nem rakható mennyiség összevetése 

A város mezőgazdasági területen fekszik és a vállalkozói kör tevékenységéből jelentős 
mennyiségű biohulladék szelektíven gyűjtve kerülhet komposztálásra. Ehhez a helyben 
kialakított házi és helyi komposztáló telepek (trágyatárolók) adhatnak lehetőséget. Jelenleg a 
településen keletkező és felhasználásra alkalmas, gazdálkodóktól kikerülő szerves hulladékok 
komposztálás után újrahasznosított mennyisége ismeretlen. 2011-ben elvégzendő felmérés 
alapján várható olyan reprezentatív adathalmaz, amely óvatos becsléssel lehetőséget ad az 
Önkormányzat felelősségi körébe tartozó és a vállalkozói körből kikerülő szerves eredetű 
hulladékok éves mennyiségének bemutatására, mely alapja lehet egy városi komposztáló telep 
tervezésének. 
A települési hulladékok terén az általános hasznosítási tendenciával ellentétesen jelentős 
növekedés következett be, a 2000. évi 3%-os hasznosítási arány 2007-re 20% fölé (ebből 8% a 
fővárosi energetikai hasznosítás) emelkedett. A növekedés egyrészt a szelektív gyűjtés és az 
elkülönített biohulladék-kezelés fejlesztésének támogatásából, másrészt a gyártói kötelezettségbe 
tartozó csomagolási és elektronikai hulladékok hasznosítási kötelezettségeinek teljesítéséből 
adódik. 
A fejlesztések eredményeként ma már a lakosság mintegy felének rendelkezésére állnak a 
szelektív gyűjtési lehetőségek (és az intézményi, kereskedelmi szelektív gyűjtés a lakossági 
gyűjtésnél lényegesen nagyobb arányú). A fejlesztések eredményeként bővült a biohulladék 
elkülönített kezelésének eszközparkja is, több térségben komposztáló telepek létesültek, 
amelyeknek azonban kapacitását csak részlegesen használják ki a magas üzemeltetési költségek 
és komposzt elhelyezhetőségének nehézségei miatt. 

V./24. táblázat:    A településen a hulladékkomposztálók az alábbiak 
 

Létesítmény helyszíne Kezelt hulladék Kezelt hulladék 
mennyisége (t) 

Létesítmény 
kapacitása 

(t/év) 

Keletkező 
komposzt 

(t/év) 
- - - - - 

A hulladékgazdálkodási törvény értelmében 2004. július 1. után a települési szilárd hulladék 
szerves eredetű, komposztálható hulladék kezelését lehetőleg helyben meg kell oldani. 

V.3.      A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKOKKAL VALÓ GAZDÁLKODÁS HELYZETELEMZÉSE 

V.3.1. A   településen   keletkező   települési   folyékony   hulladékok   és   szennyvíziszapok 
mennyisége 

Magyarországon a települési szennyvizek közcsatornán történő elvezetése az  1990-es évek 
elejére jelentősen elmaradt a fejlett európai országokétól. Az ellátottság a bekötött lakások 
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tekintetében alig haladta meg a 40%-ot, az elvezetett szennyvizeknek pedig több mint fele 
gyakorlatilag tisztítás nélkül került a befogadókba. A szennyvíztisztítási arányok mára jelentős 
mértékben javultak. A szennyvízgyűjtő hálózatba bekötött lakások aránya országosan 2008-ra 
elértea66,l%-ot. 
A Nemzeti Szennyvízelvezetési Fejlesztési Program előrehaladtával, ahogy az ország 
csatornaellátottságának szintje nő, úgy csökken a keletkező települési folyékony hulladék 
mennyisége, ugyanakkor úgy nő a keletkező szennyvíziszap mennyisége. Jellegéből adódóan a 
folyékony hulladék és a szennyvíziszap problémaköre a szennyvízkezeléssel áll szoros 
összefüggésben, a II. OHT ennek megfelelően nem foglalkozik vele részletesen. 

V./25. táblázat:    A településen keletkező települési folyékony hulladékok és szennyvíziszapok 
mennyisége 

 

Év Települési folyékony 
hulladék (m3/év) 

Szennyvíziszapok (t/év) 

2006 22512 314,88 

2007 21926 269,33 

2008 21742 303,75 

2009 25132 216,15 

2010.01-10 23712 339,26 

A  településen   elválasztott   szennyvízrendszer   működik.   A   külterületeken   működő   gyűjtő 
szennyvízvezetékkel    nem    rendelkező    gazdálkodók,    és    turisztikai    egységek    folyékony 
hulladékának kezelésére a szippantott szennyvíz gyűjtését helyi rendelet szabályozza. Kiskunhalas 
városban a szennyvízcsatorna hálózatra kötött ingatlanokról származó települési folyékony 
hulladék elhelyezése a Halasvíz Kft. szennyvíztisztító telepén történik. 

V./26. táblázat:    A települési folyékony hulladék lerakóhelyi gyűjtési-körzetek 
 

Begyűjtők, szállítók 
Begyűjtő neve Székhelye Begyűjtött mennyiség 

(m3/év) 
Kapacitás, 

engedélyezett 
mennyiség 

(t/év) 

Engedély száma 

Czövek Sándor Kiskunhalas 13039/2009 
13966/2010 

Hulladék kezelési 
engedély szerint. 

061641-111/2009 

Fehértó-Gazda Kft. Kunfehértó 3450/2010 n.a. n.a. 

Homokhátsági 
Hulladékgazdálkodási 
Kft. 

Kiskunhalas 51/2010 Hulladék kezelési 
engedély szerint. 

64-255-1-12/2009 
571-3-5/2009 571-
1-7/2009 10258-16-

3/2009 
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Begyűjtők, szállítók 
Begyűjtő neve Székhelye Begyűjtött mennyiség 

(m3/év) 
Kapacitás, 

engedélyezett 
mennyiség 

(t/év) 

Engedély száma 

Terra Line Kft. Kiskunmajsa 11069/2009 
6116/2010 

n.a. n.a. 

Béki Euro Sped Kft. Újlengyel 390/2010 n.a. n.a. 

Halasvíz Kft. Kiskunhalas 358/2009 
105/2010 

Hulladék kezelési 
engedély szerint. 

22655-2-8/2010 
27696-2-8/2010 

Győrfi Károly Kiskunhalas 702/2009 
25/2010 

n.a. n.a. 

Megjegyzés: Győrfi Károly szennyvízszippantó vállalkozó tevékenységét 2010. évben befejezte 

V.3.2. A települési folyékony hulladékok és szennyvíziszapok elhelyezési módja, a települési 
szilárd hulladéklerakón elhelyezett iszapmennyiség biológiailag lebomló szerves anyag 
tartalma 

V./27. táblázat:    A települési folyékony hulladékok és szennyvíziszapok elhelyezési módja, 
elhelyezett mennyiség 

 

Telephely megnevezése módja Elhelyezett mennyiség (t/év) Ártalmatlanítás helye 
TFH fogadó műtárgy Kiskunhalas 
szennyvíztisztító telep 

Lásd   V./25   táblázat   -   települési 
folyékony hulladék mennyiségek 

Kiskunhalas szennyvíztisztító telep 

Kiskunhalas nyárfás iszapelhelyező 
telep 

Lásd V./25 táblázat - szennyvíziszap 
mennyiségek 

Kiskunhalas nyárfás 

V.3.3. A   tervezési   terület   szennyvíziszap-hasznosítási   jellemzői,   hasznosítási   módjai, 
hasznosított mennyiségek és arányok, további hasznosítási lehetőségek 

Kiskunhalason települési szennyvíziszap hasznosítás nem történik. 

V./28. táblázat:    A települési szennyvíziszap hasznosítás 
 

Szennyvíziszap hasznosítás 

Üzemeltető neve Elhelyező terület Terület (ha) Technológia Engedélyezett 
mennyiség (t) 

- - - - - 

A szennyvíziszap jelenleg egyáltalán nem hasznosul, nyárfás kihelyezéssel ártalmatlanítják. 
A szennyvíztelep fejlesztési tervek között szerepel a szennyvíziszap hasznosításának elképzelése, 
amit 100 %-ban SOLAR technológiás mezőgazdasági hasznosítással kívánnak kivitelezni. 
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VI. FEJEZET -        AZ 
MEGHATÁROZÁSA 

ELÉRENDŐ        HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI        CÉLOK 

VI. 1. HULLADÉKKELETKEZÉS CSÖKKENTÉSI CÉKKITŰZÉSEI A TERVEZÉSI TERÜLETEN 

A területi hulladékgazdálkodási tervvel, valamint a hulladékgazdálkodási törvényben előirányzott 
csökkentési normatívák betartására Kiskunhalas Város adottságainak figyelembevételével az 
alábbi tervezett cselekvési programot tűzi ki 2009-2014 évre. 
A hulladékgazdálkodási törvény és végrehajtási rendeleteinek betartása a 2004. évi tényadatokból 
kiindulva azokat a célokat vette számba, amelyek megvalósítására reális lehetőség nyílhatott a 
hulladékgazdálkodási terv korábbi időszakában. 
Legfontosabb   célok   között   a   környezet   terhelésének   csökkentését,   ezen   belül   is   az 
egészségkárosító hatású szennyezések, veszélyhelyzetek feltárását és megszüntetését tervezték. 
Alapvető célként a lakosság egészségének megőrzését és Kiskunhalas város meglévő természeti 
értékeink védelmét szolgáló intézkedéseket határoztak meg. 
Az eddig elért eredmények ismeretében az új HGT céljai továbbra is a Hulladékgazdálkodási 
Törvény szempontjait tartja szem előtt, különös tekintettel a begyűjtött,  szelektíven kezelt 
hulladékok aránya szinkronban legyen az OHT előirányzataival. A hasznosítási célok között 
előtérbe kerül a hulladékok másodnyersanyagként történő felhasználása. 

Prioritásaink: 
■ Adatbázis pontosítása kérdőívek alapján állapotfelmérés a hulladéktermelők körében 
■ Komposzt telephely, biogáz hasznosító telep létesítése 
■ Helyi rendeletek aktualizálása 
■ Környezettudatos nevelés, tudatformálás 
■ A jelenleg bezárt, rekultivált hulladéklerakó környezetterhelésének ellenőrzése a létesített 

monitoring rendszer üzemeltetésével 

VI.1.1. A képződő hulladék mennyiség várható alakulása 

A 164/2003. (X. 18.) Kormány rendelet alapján mennyiségi felmérés készítésével lehetőség lesz a 
munkahelyi hulladék-nyilvántartások megvalósításával a termelőknél, gazdálkodó 
szervezeteknél, szolgáltatóknál, intézményeknél keletkező veszélyes és nem veszélyes 
hulladékok megismerésére. 
A keletkező hulladék mennyiségére a gazdasági visszaesés következtében a tervezési időszak 
kezdetén (2009-től) csökkenés, majd 2011-től (a megelőzési intézkedések hatására, a várható 
gazdasági növekedésnél alacsonyabb) kismértékű emelkedés prognosztizálható. Az egyes 
frakciókon belül eltérő növekedési ütemek valószínűsíthetőek: a szerves hulladék mennyisége a 
tervezési időszakban várhatóan közel állandó marad, a papír, üveg, fém összesített aránya 
nagyjából a teljes mennyiség változását követi. 
A teljes mennyiség országos szinten valamivel több, mint 60%-a a lakossági forrásból származik. 
Magyarországon  2008.   évi   állapotfelmérés   alapján   a  vegyes   települési   szilárd   hulladék 
összetételére az alábbi mennyiségi megoszlás adható: 
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Az összes keletkező hulladékok 
összetétele 

o%- 

■ Települési szilárd 
hulladékok 

■ Települési folyékony 
hulladékok 

□ Kommunális 
szennyvíziszap 

□ Építési, bontási és 
egyéb inert hulladékok 

■ Zöld hulladék 

VI. /29. táblázat   A képződő nem veszélyes hulladékok mennyiségének várható alakulása (t/év) 
 

Hulladék 2011 2012 2013 2014 
Települési szilárd hulladékok - - - - 
Települési folyékony hulladék - - - - 
Kommunális szennyvíziszap - - - - 
Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok - - - - 
Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok - - - - 
Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok - - - - 

Megjegyzés: A helyi intézkedések, valamint a vállalkozások és intézmények működésének koordinálásával a 
tevékenységi körben keletkező, ismeretlen mennyiségű veszélyes és nem veszélyes hulladékok (ártalmatlanítható, 
hasznosítható anyag) felmérésével lehetőség nyílik az alapadat szerzésre. 2011. évben készülő felmérés alapján a 
hulladékok a fenti megosztásban, 2014. évig a hasznosítási arányt figyelembe véve tervezhető. 

2011. évben tervezett állapotfelmérés szerint a hulladéktermelők körében keletkező és 
hasznosítható hulladékok mennyiségével, továbbá a hulladékgyűjtő szigeteken keletkező 
szelektíven gyűjtött hulladékok mennyiségével csökkenthető a lerakásra kerülő települési szilárd 
hulladék mennyisége. A szerves-anyag rész különgyűjtésével, biogáztelep létesítésével lehetőség 
nyílik az Országos Hulladékgazdálkodási Tervvel összhangban, másodnyersanyagként 
újrafeldolgozható szerves-anyag tartalom csökkentésére is. 

42% 

 57% 
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VI./30. táblázat A   képződő   települési   szilárd   hulladéktól   szelektíven   gyűjtött   kiemelten 
kezelendő hulladékáramok mennyiségének várható alakulása (t/év) 

 

Hulladék 2008 2009 2014 
Veszélyes 
hulladékok * 

Hulladék olajok - - - 
Akkumulátorok és szárazelemek - - - 
Elektromos és elektronikai hulladékok - - - 
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, 
szűrőanyagok, olajszűrők, törlőkendők, védőruházat 

- - - 

Szerves oldószereket és más veszélyes anyagokat 
tartalmazó festék és lakk hulladékok 

- - - 

Kiselejtezett gépjárművek - - - 
Egészségügyi hulladékok - - - 
Állati eredetű hulladékok - - - 
Növényvédő szerek és csomagolóeszközeik - - - 
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó és 
egyéb csomagolási hulladékok 

- - - 

Egyéb hulladék, szennyezett iszapok - - - 
Nem veszélyes 
hulladékok * 

Csomagolási hulladékok összesen - - - 
Gumi hulladékok - - - 
Textil - - - 
Egyéb, mezőgazdasági termelési hulladékok (törköly) - - - 
Fémek - - - 
Etelmaradék, zsír, olaj, biológiailag lebomló - - - 
Elhasználódott műanyagszűrők - - - 
Homokszemcse - - - 

Összesen - - - 
Megjegyzés: * A helyi intézkedések, valamint a vállalkozások és intézmények működésének koordinálásával 
a tevékenységi körben keletkező, ismeretlen mennyiségű veszélyes és nem veszélyes hulladékok (ártalmatlanítható, 
hasznosítható anyag) felmérésével lehetőség nyílik az alapadat szerzésre. 2011. évben készülő felmérés alapján a 
hulladékok a fenti megosztásban, 2014. évig a hasznosítási arányt figyelembe véve tervezhető. 

Az EU irányelvekből, ill. a harmadik Nemzeti Környezetvédelmi Program a következő 
kötelezettségek adódnak a települési hulladékgazdálkodásra vonatkozóan: 

> A települési szilárd hulladék újrafeldolgozható (papír, műanyag, fém, üveg és szerves) 
frakciói esetében az újrafeldolgozás és anyagában történő hasznosítás arányának 40%-ot 
el kell érni, ami legalább a teljes települési hulladék hasznosításának 40%-a 

> A lerakással történő ártalmatlanítás arányának 40% alá kell csökkennie 
> 2014-ig a papír, üveg, fém és műanyag hulladékok 35%-os hasznosítása (az EU irányelv 

2020-ig 50%-os hasznosítást ír elő, az ennek eléréséhez szükséges időarányos teljesítés az 
OHT célkitűzése). 

2008-ig a szerves hulladék lerakási kötelezettségek nem teljesültek. 
A települési szilárd hulladék megelőzése területén az európai irányelvekben meghatározott 
normatívákat el kellene érni. 2014-re ez a mennyiség 500kg/fő/év, ill. háztartásonként napi 
1 kg/fő mennyiséget ne haladja meg. A házi és közösségi komposztálás lehetőségének 
biztosításával, a zöld hulladékok helyben történő visszaforgatásával, valamint a szelektíven 
válogatott hulladékok újrahasználati központjainak létrehozásával e cél elérését támogatni lehet. 
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VI. /31. táblázat   A képződő csomagolási hulladékok mennyiségének várható alakulása (t/év) 
 

Hulladék 2011 2012 2013 2014 

Papír és karton csomagolási hulladék - - - - 
Műanyag csomagolási hulladék - - - - 
Fa csomagolási hulladék - - - - 
Fém csomagolási hulladék - - - - 
Vegyes összetételű kompozit csomagolási 
hulladék 

- - - - 

Egyéb, kevert csomagolási hulladék - - - - 
Üveg csomagolási hulladék - - - - 
Textil csomagolási hulladék - - - - 
Összesen - - - - 

A szelektív hulladékgyűjtés, illetve a csomagoló anyagokra vonatkozó törvényi előírások 
végrehajtásához való alkalmazkodás eredményeként a felmérések és helyi intézkedések 
lehetőséget teremtenek arra, hogy a jelenleg ismeretlen hulladékok a tervidőszak végére az OHT-
ben előirányzott %-os arányban hasznosíthatók legyenek. 2011. évben készülő felmérés alapján 
óvatos becsléssel a csomagolási hulladékok fenti megosztásban, 2014. évig a hasznosítási arányt 
figyelembe véve tervezhető. 

VI. 1.2. Csökkentési célok 

A meghatározott célok és prioritások ismeretében (lásd. VT. 1. pontban Prioritások címszó alatt), a 
megvalósítást   segítő   eszközök   és   módszerek   birtokában   a   hulladékok   mennyiségének 
csökkentését tervezhetjük. A csökkentési célok megvalósításához figyelembe vettük Kiskunhalas 
Város    Önkormányzatának    anyagi    erőforrásait,    illetve,    külső    pályázatokkal    elérhető 
keretösszegeket. 
A papír, üveg, fém és műanyag hulladékok válogatott gyűjtése és újrahasznosítási aránya a 35%- 
os OHT-vel szinkronban teljesíthető. 

A Duna-Tisza közi térség regionális hulladékkezelő telepein megvalósuló komposztáló telepek 
kihasználtsága a 2009-2014. éves időszakban a fentiek alapján megkérdőjelezhető, mert a 
települések elszegényedett lakosságának jelentős költség megtakarítást eredményez a helyben 
történő komposztálás megvalósítása. A hasznosítási és ártalmatlanítási programok kormányzati 
szintű támogatása az önkormányzatoknak továbbra is biztosítja a házi és helyi komposztálási 
infrastruktúra létesítését. A megvalósítást alapvető információk átadásával, oktatási, 
környezettudatos nevelési és gyakorlati módszerek alkalmazásával a célok, és programokhoz 
tartozó Intézkedési Tervében tervezi Kiskunhalas Város Önkormányzata. 
Ezzel az intézkedési tervvel és infrastruktúra-fejlesztéssel a 2009-2014 között vállalt, az OHT-vel 
összhangban tervezett települési teljes szilárd hulladék hasznosítása elérheti a 40-45%-ot. 

A hulladékgazdálkodási terv programjának legfontosabb lépései a következők: 
■ Problémák és okok feltárása és megismerése 
■ Célok meghatározása 
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■ Megoldási alternatívák meghatározása 
■ Megvalósítás eszközeinek meghatározása 
■ Elért eredmények ellenőrzése 

A fenti sorrendnek megfelelően a problémák és okok megismerhetőek a helyzetelemző 
fejezetrészben (Lásd. I. fejezet), illetve a hulladékgazdálkodási alaphelyzet (Lásd. II. fejezet) 
bemutatásában. Célkitűzéseink és prioritásaink megvalósítása közvetett és közvetlen 
beavatkozásokat igényel. 
Legfontosabb cél a környezetterhelés csökkentése, ezen belül is az egészségkárosító hatású 
szennyezések, veszélyhelyzetek feltárása és megszüntetése részben beruházási, részben 
intézkedési program megvalósításával. 

Ezekkel a szempontokkal tervezve adtuk meg (Lásd. VI. 1.1. pont) a 2012 és 2014 évre a várható 
hulladék mennyiségét hulladékáramonként. Ennek feltétele a településen történő szelektív 
hulladékgyűjtés, komposztáló telep kialakítása, helyi szabályozás korszerűsítésével a 
közszolgáltatói tevékenység szinten tartása mellett a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó 
intézmények műszaki feltételeinek javítása és nem utolsó sorban Kiskunhalas város lakossága 
viselkedési normáinak javítása várható. A megvalósítás eszközei között kiemelt fontosságúnak 
tartjuk az alap állapot felmérés befejezésén túl a monitoring rendszer fejlesztését és kiépítését. 
Mindezekhez az intézmények, vállalkozások és a lakosság igényfelmérésével, illetve a 
hulladéktermelés pontosításával a lehető legtöbb információra épülő tudatformálási, oktatási, 
intézkedési tervet javaslunk kidolgozni. 

VI. /3 2. táblázat   Csökkentéssel elérhető hulladékok a fő hulladékáramokra 
 

Hulladék Csökkentési Mennyiség 
(0 

Határidő 
cél % 

Települési szilárd hulladék Lerakott hulladék mennyiségének 
csökkentése 

40 - 2014. 
december 31. 

Települési folyékony hulladék Komposztálásra alkalmas rész kinyerése 0 - 2014. 
december 31. 

Kommunális szennyvíziszapok Szennyvízhálózat bővítése, 
szennyvíztisztító korszerűsítése 

- - 2014. 
december 31. 

Építési,   bontási   hulladékok   és 
egyéb inert hulladék 

Vadlerakók megszüntetése 100 - 2014. 
december 31. 

Csomagolási hulladékok Szelektív hulladékgyűjtéssel anyagában 
történő hasznosítás 

35 - 2014. 
december 31. 

A tervidőszak végére tervezhető csökkentési mennyiség feltétele a településen keletkező teljes 
szilárd hulladék megismerés. Ennek érdekében 2011. évben várható felmérés számszaki adat 
használható fel a mennyiség meghatározásához. Az OHT-ből ismert csökkentési arányokat 
Kiskunhalas Város felvállalja és a következő 6 évre ütemezetten tervezi. 

A településrendezési terv keretében (tervezett felhasználási területek megjelölésével) építési és 
bontási törmelékek szelektív gyűjtésével és közvetlen felhasználásával a hulladék mennyisége 30 
%-al növekedhető, ami ellensúlyozza a településen egyéb vad lerakók, inert hulladékok 
megjelenését. 
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VI.2. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI CÉLKITŰZÉSEK TERVEZÉSE 

A   szeletív   hulladékgyűjtés   bevezetésével   lehetőség   adódik   a   hulladékáramok   tervezett 
mennyiségének hasznosítására, ártalmatlanítására. 

VI./33. táblázat Hasznosítási célok a tervidőszak végéig 
 

Hulladék Hasznosítási cél % Mennyiség 
(t) 

Települési szilárd hulladékok Szerves anyag kinyerése, komposztálása 60 - 
Települési folyékony hulladék Szerves anyag kinyerése, komposztálása 0 - 
Kommunális szennyvíziszap Szennyvíz iszap komposztálása - - 
Építési, bontási és egyéb inert hulladék Inert Hulladék lerakó rézsű építése 100 - 
Csomagolási hulladékok Anyagában történő hasznosítása 35 - 
Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladék Felmérés alapján javaslat kidolgozása - - 

VI.3.       A HULLADÉKHASZNOSÍTÁS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS LEHETSÉGES MEGOLDÁSI MÓDJAI, 

A TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HELYE 

VI.3.1.     Prioritások meghatározása 

■ Adatbázis pontosítása kérdőívek alapján állapotfelmérés a hulladéktermelők körében 
■ Komposzt telephely, biogáz hasznosító telep létesítése 
■ Helyi rendeletek aktualizálása 
■ Környezettudatos nevelés, tudatformálás 
■ A jelenleg bezárt, rekultivált hulladéklerakó környezetterhelésének ellenőrzése a létesített 

monitoring rendszer üzemeltetésével 

VI. /3 4. táblázat   Célkitűzések a nem veszélyes hulladékáramok hasznosítása és ártalmatlanítása 
terén, a megvalósítás helye, a kapacitásigény feltüntetésével 

 

Hulladék Kapacitás igény Hasznosítás, 
ártalmatlanítás helye 

Települési szilárd hulladékok Szelektív hulladékgyűjtés Hulladékudvar 

Települési folyékony hulladék Szennyvízgyűjtő rendszer 95 %-os 
rákötéssel 

A város szennyvízvezeték 
rendszer 

Építési, bontási és egyéb inert hulladékok Felmérés, vadlerakók megszüntetése, 
100 %-os hasznosítás 

Az önkormányzat 
beruházási programja 

szerint 
Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem 
veszélyes hulladékok 

Felmérés, gazdálkodói körben 100 %-
os hasznosítás 

Létesítendő biogáz telep 

Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes 
hulladékok 

Felmérés, szelektív gyűjtés és 
hasznosítás 100 %-ban 

A gazdálkodók egyedi 
HGT-je szerint 
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VI./35. táblázat Célkitűzések  a   kiemelten   kezelendő   hulladékáramok  hasznosítása   és 

ártalmatlanítása terén, a megvalósítás helye, a kapacitásigény feltüntetésével 
 

Hulladék Kapacitás igény Hasznosítás, 
ártalmatlanítás helye 

Veszélyes 
hulladékok 

Hulladék olajok Felmérés A gazdálkodó 
szervezetnél gyűjtés, 
szerződéssel átadás 

Akkumulátorok és szárazelemek Felmérés A gazdálkodó 
szervezetnél gyűjtés, 
szerződéssel átadás 

Elektromos és elektronikai hulladékok Felmérés A gazdálkodó 
szervezetnél gyűjtés, 
szerződéssel átadás 

Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, 
szűrőanyagok, olajszűrők, törlőkendők, védőruházat 

Felmérés A gazdálkodó 
szervezetnél gyűjtés, 
szerződéssel átadás 

Szerves oldószereket és más veszélyes anyagokat 
tartalmazó festék és lakk hulladékok 

Felmérés A gazdálkodó 
szervezetnél gyűjtés, 
szerződéssel átadás 

Kiselejtezett gépjárművek Felmérés A gazdálkodó 
szervezetnél gyűjtés, 
szerződéssel átadás 

Egészségügyi hulladékok Felmérés A gazdálkodó 
szervezetnél gyűjtés, 
szerződéssel átadás 

Állati eredetű hulladékok Felmérés A gazdálkodó 
szervezetnél gyűjtés, 
szerződéssel átadás 

Növényvédő szerek és csomagolóeszközeik Felmérés A gazdálkodó 
szervezetnél gyűjtés, 
szerződéssel átadás 

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó és 
egyéb csomagolási hulladékok 

Felmérés A gazdálkodó 
szervezetnél gyűjtés, 
szerződéssel átadás 

Egyéb hulladék, szennyezett iszapok Felmérés A gazdálkodó 
szervezetnél gyűjtés, 
szerződéssel átadás 

Nem veszélyes 
hulladékok 

Csomagolási hulladékok összesen Felmérés A gazdálkodó 
szervezetnél gyűjtés, 
szerződéssel átadás 

Gumi hulladékok Felmérés A gazdálkodó 
szervezetnél gyűjtés, 
szerződéssel átadás 

Textil Felmérés A gazdálkodó 
szervezetnél gyűjtés, 
szerződéssel átadás 

Egyéb, mezőgazdasági termelési hulladékok (törköly) Felmérés A gazdálkodó 
szervezetnél gyűjtés, 
szerződéssel átadás 
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Hulladék Kapacitás igény Hasznosítás, 
ártalmatlanítás helye 

 Fémek Felmérés A gazdálkodó 
szervezetnél gyűjtés, 
szerződéssel átadás 

Ételmaradék, zsír, olaj, biológiailag lebomló Felmérés A gazdálkodó 
szervezetnél gyűjtés, 
szerződéssel átadás 

Elhasználódott műanyagszűrők Felmérés A gazdálkodó 
szervezetnél gyűjtés, 
szerződéssel átadás 

Homokszemcse Felmérés A gazdálkodó 
szervezetnél gyűjtés, 
szerződéssel átadás 

Megjegyzés: A hulladékgazdálkodási terv feladatok és célkitűzések programja szerint  az alapadatok felmérésével, 
pontosításával kezdve a következő év értékelésénél lesz megvalósítható 

VI./36. táblázat Célkitűzések a csomagolási hulladékhasznosítás és ártalmatlanítás terén, a 
megvalósítás helye, a kapacitásigény feltüntetésével 

 

Hulladék Kapacitás igény Hasznosítás, ártalmatlanítás 
helye 

Papír és karton csomagolási hulladék adatfelmérés Szerződéssel, vagy hulladék 
udvarba átadás 

Műanyag csomagolási hulladék adatfelmérés Szerződéssel, vagy hulladék 
udvarba átadás 

Fa csomagolási hulladék adatfelmérés Szerződéssel, vagy hulladék 
udvarba átadás 

Fém csomagolási hulladék adatfelmérés Szerződéssel, vagy hulladék 
udvarba átadás 

Vegyes összetételű kompozit csomagolási 
hulladék 

adatfelmérés Szerződéssel, vagy hulladék 
udvarba átadás 

Egyéb, kevert csomagolási hulladék adatfelmérés Szerződéssel, vagy hulladék 
udvarba átadás 

Üveg csomagolási hulladék adatfelmérés Szerződéssel, vagy hulladék 
udvarba átadás 

Textil csomagolási hulladék adatfelmérés Szerződéssel, vagy hulladék 
udvarba átadás 

Megjegyzés: A hulladékgazdálkodási terv feladatok és célkitűzések programja szerint az alapadatok felmérésével, 
pontosításával kezdve a következő év értékelésénél lesz megvalósítható 
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VI.4. AZ ILLEGÁLIS ÉS KÖRNYEZETVÉDELMILEG NEM MEGFELELŐ TÁROLÓ, KEZELŐ ÉS 
LERAKÓ TELEPEK MEGFELELŐ ÜZEMMÓDRA FEJLESZTÉSE, ILLETVE REKULTIVÁLÁSA, 

KÁRMENTESÍTÉSI FELADATOK ELVÉGZÉSE, FELSZÁMOLÁSA 

A hulladékgazdálkodási törvényben előírtaknak megfelelően a város hulladéklerakójának teljes 
körű állapotfelmérését követően a rekultivációs terv engedélyezett feltételei szerint a lerakó 
bezárásra került. A kialakított monitoring rendszer üzemeltetését a határozatnak megfelelően 30 
évig az Önkormányzat működteti. Erre vonatkozó pénzügyi fedezetét az éves költségvetési 
tervben biztosítja. 
2008. január 1.-től a városban keletkező települési hulladék elhelyezésére, lerakására a 
Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciális Együttműködés keretében 
került sor. Ennek megfelelően a Kiskunhalasi Regionális Hulladékkezelő Központ, mint 
befogadó biztosítja a város települési szilárd hulladékainak fogadását, szakszerű begyűjtését, 
szállítását és ártalmatlanítását. 
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VII. FEJEZET - A KIJELÖLT CÉLOK ELEKESET, ILLETVE MEGVALÓSÍTÁSÁT 
SZOLGÁLÓ CSELEKVÉSI PROGRAM 

Módszerfejlesztési, intézményfejlesztési, ismeretterjesztő, szemléletformáló, tájékoztató, 
oktatási és kutatási- fejlesztési programok 

Kiskunhalas  közszolgáltatási  tevékenységének  fejlesztése  érdekében  a jelenlegi  rendeletek 
átdolgozásával aktualizáljuk a Hulladékgazdálkodási Tervben kitűzött célok érvényesítését. A 
megvalósítást segítő eszközök körében a legmegfelelőbb módszerekkel minden intézményt, 
vállalkozást,  gazdálkodó szervezetet,  illetve a lakosságot megkeres, tájékoztat és bevon a 
hulladékgazdálkodási tervet megvalósító cselekvési program végrehajtásába. 

A hulladékgyűjtési akciókat hirdetve biztosítja hulladékszigetek létesítésével a szelektíven 
gyűjtött fém, nem vasfém és papír hulladékok lakosságtól történő átvételét. Vállalkozók egyedi 
HGT-ének jóváhagyásával hatást gyakorol a vállalkozóknál keletkező hulladékok rendeletileg 
előírt, befogadó nyilatkozatokkal garantált, a telephelyeiken keletkező kommunális és ipari 
szilárd és folyékony, veszélyes és nem veszélyes hulladékok szakszerű átvételére, kezelésére, 
hasznosítására, ártalmatlanítására. 

Cselekvési program 

Összhangban a prioritásokban meghatározott feladatok megoldására a részletes cselekvési 
programot a feladatok fontossága, valamint a város pénzügyi, gazdálkodási helyzete határozza 
meg. 
Kiskunhalas város jóváhagyott gazdálkodási programja évenkénti reális költségvetési terve 
egyfajta garanciát jelent a kitűzött célok megvalósítására. A pályázati feltételek teljesítésével, 
illetve egyéb támogatásokkal a tervezett cselekvési program garantáltan megvalósítható. 

VII./37. táblázat A nem veszélyes hulladékok kezelésével kapcsolatos cselekvési program 
 

Cél Cselekvési 
program 

Helye Határidő Érintettek köre Felelős Költség 
E (e Ft) 

Közszolgálta-
tási feladatok 

teljesítése 

Szennyvízgyűj 
tő-hálózat 

üzemeltetése 

Városi 
csatornarend 

-szer 

2014.12.31. Lakosság Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

Közszolg 
altatóval 

kötött 
szerződés 

szerint 

vállalkozások 

közintézmények 

Hulladék-
termelők 
felmérése 

Erintettek 
nyilvántartásba 

vétele 

Kiskunhalas 
város 

2011.12.31. Lakosság, 
közintézmények 

Kiskunhalas 
Önkormányzata 

Külső 
szolgáltat 
óval kötött 
szerződés Vállalkozások Kamarák 
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    Gazdálkodók Egyesületek  

Települési 
szilárd 

hulladék 
hasznosítása 

Szerves anyag 
tartalmú 
hulladék 
hasznosítása 

Biogáz telep 2014.12.31. Vállalkozói kör Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

Biogáz 
telep 

beruházás i 
prograamj 
a szerint 

Önkormányzat 

Egyéb termelők 

Helyi 
rendeletek 

aktualizálása 

Az        európai 
jogi normáknak 
megfelelő helyi 
rendeletek 
kiadása 

Kiskunhalas 
Város 

Önkormány 
zata 

2010.01.01. -
tői 
folyamatos 

Önkormányzat Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

Az 
Önkormá 
nyzat éves 
költségvet 
ése szerint 

Közszolgálta-
tási feladatok 

teljesítése 

Hulladék-
lerakók 
utógondozása 

Szilárd 
hulladék-

lerakó 

2010.01.01. -
tői 
folyamatos. 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

Közszolg 
altatóval 

kötött 
szerződés 

szerint 

VII./38. táblázat Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó, a települési szilárd hulladéktól 
elkülönítetten gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok kezelésével 
kapcsolatos cselekvési program 

 

Cél Cselekvési 
program 

Helye Határidő Érintettek köre Felelős Költség 
(eFt) 

Veszélyes 
hulladékok 
csökkentése 

Felmérés Kiskunhalas 2010.02.01. -
tői 

folyamatos 

Hulladéktermelők 
és Vállalkozók 

Kiskunhalas 
Város Jegyzője 

Az 
Önkormány 

zat éves 
költségveté 
se szerint 

Egészségügyi 
hulladékok 
csökkentése 

Felmérés Kiskunhalas 2010.02.01. -
tői 

folyamatos 

Rendelőintézet és 
Orvosok 

Kiskunhalas 
Város Jegyzője 

Az 
Önkormány 

zat éves 
költségveté 
se szerint 

Állati eredetű 
hulladékok 

Felmérés Kiskunhalas 2010.02.01. -
tői 

folyamatos 

Állattartók Kiskunhalas 
Város Jegyzője 

Az 
Önkormány 

zat éves 
költségveté 
se szerint 
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VII./39. táblázat A csomagolási hulladékok kezelésével kapcsolatos cselekvési program 
 

Cél Cselekvési 
program 

Helye Határidő Érintettek köre Felelős Költség 
(eFt) 

Csomagolási 
hulladékok 

Felmérés Kiskunhalas 
gazdálkodói 

köre 

2010.02.01. -
tői 

folyamatos 

Környezetvédelm i 
termékdíj fizetésre 

kötelezettek 

Kiskunhalas 
Város Jegyzője 

Az 
Önkormány 

zat éves 
költségveté 
se szerint 

VII. 1 .  A  HULLADÉKOK KEZELÉSÉNEK (BEGYŰJTÉSÉNEK, SZELEKTÁLÁSÁNAK, 
SZÁLLÍTÁSÁNAK, ÁRTALMATLANÍTÁSÁNAK ÉS HASZNOSÍTÁSÁNAK) RACIONALIZÁLÁSÁT 

ELŐSEGÍTŐ INTÉZKEDÉSEK MEGHATÁROZÁSA AZ EGYES HULLADÉKOK SZERINT: 

Vn.1.1.   A    hulladékkeletkezés    csökkentésének   eléréséhez    szükséges    beavatkozások 
lehetőségei, feladatai 

Szelektív hulladékgyűjtés feltételeink megteremtése az Önkormányzati hatáskörben működő 
intézményeknél. 
Az egyéb gazdálkodó szervezeteknél megvalósítható szelektív hulladékgyűjtés az egyedi HGT-
ken keresztül realizálható. Az Önkormányzat helyi rendeleteinek módosításával a tervezett 
cselekvési program végrehajtását biztosítja. A megvalósítás feltétele minden területen a 
személyekre lebontott környezettudatos cselekvésben rejlik. Ennek érdekében az Önkormányzati 
Intézmények és lakosság körében az ismeretterjesztési és oktatási feladatok kiemelt programként 
prioritást élveznek. Az egyéb gazdálkodói szervezeteket ösztönözni kell a minőségbiztosítási, ill. 
környezetirányítási rendszerek bevezetésére. Ez egyfajta garanciát jelenthet a környezettudatos 
menedzsment munkához. 
Kiemelt figyelmet kell fordítani a hiányzó adatok pótlását célzó felmérés elkészítésére, amely 
keretében teljes körű felméréssel, kérdőív formájában ismerté válik mind a lakosság, mind a 
gazdálkodó szervezetek körében a veszélyes és nem veszélyes hulladékok jelenlegi mennyisége, 
kezelése. 

VII. 1.2.   A      hulladékhasznosítás      célkitűzésének      elérését      szolgáló      intézkedések 
meghatározása 

A hulladékgazdálkodás területén meghatározott prioritás szerint az alábbi feladatokat és hozzájuk 
kapcsolódó intézkedéseket határoztuk meg 2009-2014-es tervidőszakra: 

Megvalósítandó feladatok: 

■    Adatbázis pontosítása kérdőívek alapján állapotfelmérés a hulladéktermelők körében 
Az önkormányzat hatáskörében működő intézményeken túl az érintettekre vonatkozó 
nyilvántartások, adatszolgáltatások alapján a településen keletkező hulladékok 
állapotfelmérését meg kell oldani. A vállalkozói kör egyedi HGT-i szerint a településen 
keletkező, beérkező és kiszállításra kerülő teljes hulladékáramok, ill. a városban gyakorlattá 
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vált hulladékkezelés  megismerésére a  képviselő testület jóváhagyásával  kérdőívet kell 
elkészíteni és annak alapján a felmérést értékelni 
Helyi rendeletek aktualizálása 

Az európai jogharmonizációt követően a hulladékgazdálkodást érintő törvények és rendeletek 
helyi rendeletekben történő érvényesítéséhez a jelenleg érvényes önkormányzati rendeletek 
aktualizálása, igény szerint új önkormányzati rendeletek kiadása 

Környezettudatos nevelés, tudatformálás 
A környezettudatos nevelés érdekében oktatási, nevelési program javaslatával, gyakorlati 
foglalkozások bevezetésével, információ átadással a médiák segítségével be kell vonni a 
vállalkozók, gazdálkodók teljes körét, valamint a civil szervezeteket, intézményeket. 

A jelenleg bezárt, rekultivált hulladéklerakók környezetterhelésének ellenőrzése a létesített 
monitoring rendszer üzemeltetésével 
A jóváhagyott monitoring terv szerint az évenkénti  értékelés elkészítése,  a rekultivált 
hulladéklerakó környezeti ártalmainak figyelemmel kísérése 

VII. 1.3.   A     környezetvédelmileg 
hulladékártalmatlanítási 
meghatározása 

megfelelő     és 
célkitűzéseket 

gazdaságilag     megvalósítható,     a 
biztosító      szükséges      fejlesztések 

A Duna-Tisza közi Nagytérség Regionális Hulladéklerakóinak területén megvalósuló 
komposztáló telepek kihasználtsága a 2009-2014. éves időszakban a fentiek alapján 
megkérdőjelezhető, mert a települések elszegényedett lakosságának jelentős költség 
megtakarítást eredményez a helyben történő komposztálás megvalósítása. A hasznosítási és 
ártalmatlanítási programok kormányzati szintű támogatása az önkormányzatoknak továbbra is 
biztosítja a házi és helyi komposztálási infrastruktúra létesítését. A megvalósítást alapvető 
információk átadásával, oktatási, környezettudatos nevelési és gyakorlati módszerek 
alkalmazásával a célok, és programokhoz tartozó Intézkedési Tervében tervezi Kiskunhalas 
Város Önkormányzata. 

VEI. 1.4.   A   környezetvédelmileg   nem   megfelelő   és   illegális   kezelő,   lerakó   telepek 
rekultiválásának, felszámolásának feladatai 

A   település   korábban   működő   hulladéklerakó   telepén   a   teljes   körű   környezetvédelmi 
felülvizsgálatot követően megállapított, felhalmozott hulladék mennyiség található. A lerakó 
rekultiválása 2009. évben megtörtént. 
A hulladéklerakó teljes rekultiválását követően a településen további lerakók, vadlerakók közül 
az Átlós utcai és a Csetényi parki, valamint a Polgár utcai és a Keceli úti vadlerakók felszámolása 
2009. 04. 01-ig megtörtént. A további vadlerakók felkutatása és felszámolása folyamatosan 
történik. 
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VII.2.        A TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁNAK SORRENDJE ÉS HATÁRIDEJE 

VII.2.1.   A fejlesztések, beruházások megkezdésének prioritási rendje 

Meghatározott célok elérését szolgáló megvalósítási lehetőségek, a megoldásokat garantáló 
beruházások, eszközök legfontosabb befolyásoló tényezője a gazdasági háttér. Az összeállított 
cselekvési  program ütemtervének,  prioritások sorrendjének teljesíthetősége Kiskunhalas 
város lakosságával, de mindenek előtt jelentős hulladéktermelőivel együttműködve valósítható 
meg. Ennek érdekében kettős egyeztetésre van szükség. 

I. A polgármesteri  hivatal  különböző  osztályaival,  hivatalaival,  szakmai  képviselőivel 
történő cselekvési program ütemezése, egyeztetése 

II. A polgármesteri hivatalon kívüli,  önkormányzati közszolgáltató szervezetekkel, nem 
önkormányzati    szakhatóságokkal,    vállalkozói    körrel,    társadalmi    szervezetekkel, 
egyesületekkel való egyeztetés. 

VII./40. táblázat A hulladékgazdálkodási terv beruházási programja és megvalósítási ütem terve 
 

Prioritás Beruházási program Megvalósítás 
ütemezése 

Hulladéktermelők nyilvántartása Adatbank létrehozása felmérés alapján 2011. 12.31. 

Hulladékok hasznosítási beruházásai Szelektíven gyűjthető, kezelhető hulladékok 
ipari méretű hasznosításra Önkormányzati 

beruházás kezdeményezése 

 

Tudatformálás Oktatási - nevelési program, média program, 
ismeretterjesztő      program      infrastruktúra 
fejlesztéssel 

2010.01.01.-től 
folyamatosan 

VII.2.2.   A fejlesztések, beruházások megvalósításának tervezett határideje 

A szennyvízhálózat fejlesztésére irányulóan Kiskunhalas Város Önkormányzata kétfordulós 
KEOP pályázatot nyújtott be. 

A fejlesztéssel érintett területek: 
• Felsőváros még ellátatlan utcái 
• Állomás területe 
• Tabán városrész 
• Kertváros még ellátatlan területei 
• Alsóváros ellátatlan területei 
• Népfront telep 
• Bükkönyös városrész ellátatlan utcái 
• Oncsa telep 
• Felső ipartelep 
• 5402 sz. KM út -iparvágány 
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Gravitációs csatornahosszak: 

Átemelő jele L 

(km) 
IX. 6,108 

XIII. 3,880 
X. 2,040 
XI. 0,575 
V. 3,480 
VI. 1,829 
I. 1,445 
IV 0,724 
II 0,160 

VII. 0,904 

XVIII. 1,521 

 

Átemelő jele L 

(km) 
20. 3,378 
21. 2,575 
22. 2,072 
23. 2,260 
24. 11,607 
25. 0,820 
26. 0,506 

Összesen 46,014 km 

A benyújtott KEOP pályázat első fordulója, az előkészítési szakasz támogatásban részesült. A 
szennyvízcsatorna- hálózat fejlesztésre beadott pályázat jelenleg elbírálás alatt van. A fejlesztés 
munkálatai az elbírálást követően kezdődnek meg. 

VII.3.  A MEGVALÓSÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK, MEGFELELŐ ELŐKEZELŐ, 

ÁRTALMATLANÍTÓ ÉS HASZNOSÍTÓ ELJÁRÁSOK, BERENDEZÉSEK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK 

MEGHATÁROZÁSA 

VII.3.1.   Hatékony és racionális hulladékgyűjtési, szállítási rendszerek kialakítási terve 

A közszolgáltatás ellátásában érdekelt szervezetek a Homokhátsági Regionális Hulladékkezelő 
Központ   üzembe   helyezésével   a   települési   szilárd   hulladékkezelés   területén   teljeskörű 
szolgáltatást biztosítanak és határozott idejű munkaszerződésekkel a részfeladatok megoldását 
szakszerűen felkészült vállalkozókkal biztosítják. 
Kommunális  folyékony  hulladékok begyűjtése,  részben  szennyvíz vezetéken,  részben arra 

alkalmas, engedélyezett, speciális gépjárművekkel történhet, melyek működésének feltételeként a 
Halasvíz Kft szennyvíztisztító telepe a feltételeket biztosítja. 
A termelési eredetű, nem veszélyes hulladékok begyűjtésének rendszerét, kezelésének módját a 
tervezett gazdálkodó szervezetek felmérésének eredményeként kívánjuk kialakítani, oly módon, 
hogy a  szelektíven  gyűjthető  és  hasznosítható  frakciókat  dokumentált módon a  szelektív 
hulladékgyűjtést biztosító szolgáltatókon és hulladékszigeteken keresztül hasznosítható legyen. 

VII.3.2. Hasznosító rendszerek (válogató-, előkezelő-, komposztáló- és egyéb hasznosító 
technológiák és kapacitások, valamint ezek földrajzi telepítési) terve és 
összehangolása a területfejlesztési tervekkel 

Regionális hulladék hasznosító telep üzemel, a telephely beruházási programjainak befejezésével 
a település egyéb hulladékhasznosítási beruházási programját célszerű egyeztetni. 
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VII.3.3.   Ártalmatlanító telepek (technológiai-, kapacitási és földrajzi telepítési) terve és 
összehangolása a területfejlesztési (regionális, megyei, kistérségi) tervekkel 

A   Regionális   hulladék   lerakó   szakszerűen   kialakított   műszaki   létesítményeivel   önálló 
ártalmatlanító telepként működik. 

Kelt: 2010. december 
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