Felsılajos Község
Önkormányzata

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve
2008. november 26.

Az ülésen hozott rendeletek, határozatok száma és tárgya:
Felsılajos Község Önkormányzatának 17/2008.(...)
feladatokról

rendelete a közmővelıdési

Felsılajos Község Önkormányzatának 18/2008. (…) rendelete a Képviselı-testület és
Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 5/2007.(III.29.) rendelet
módosításáról
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 19/2008.(…) rendelete
Lajosmizse és Felsılajos települések Helyi Hulladékgazdálkodási Tervérıl
52/2008.(XI.26.) ÖH

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2009. évi költségvetési koncepciója

53/2008. (XI.26.) ÖH

Pályázat benyújtása játszótér felújítására az
UMVP „Falumegújítás és – fejlesztés” keretébıl

54/2008.(XI.26.) ÖH

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2009. évi munkaterve

55/2008. (XI.26.) ÖH

Jelentés a 2008. évi költségvetés I-III.negyedévi végrehajtásáról

56/2008. (XI.26.) ÖH

A Fekete István Általános Iskola átfogó beszámolója a 2007/2008-as tanévrıl

57/2008.(XI.26.) ÖH

A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda átfogó
beszámolója a 2007/2008-as nevelési évrıl

58/2008.(XI.26.) ÖH

Bogdán Jenı alpolgármester szavazásban történı
résztvétele

59/2008.(XI.26.) ÖH

Polgármester 2008. évi jutalma

60/2008.(XI.26.) ÖH

Alpolgármester 2008. évi jutalma
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Jegyz ıkönyv

Készült: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. november
26-án tartott ülésérıl a Faluházban.
Jelen vannak: Bogdán Jenı alpolgármester, Juhász Gyula, Makainé Antal Anikó,
Keresztes László, Nagy Klára képviselık (5 fı)
Bejelentéssel távol: Csordás László, Vidra Pál, Farkas Ferenc képviselık
Az ülés kezdete: 13.05 óra
Tanácskozási joggal meghívottak:
Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı
Tengölics Judit
irodavezetı
Földházi Tünde
tanácsos
Rostásné Rapcsák Renáta
kirendeltségvezetı
Gáspár Vilmos
pü. szakértı
Szivós Antalné
napirendi pont elıadó
Osbáth Barna
Ált.Isk. igazgató
Marticsekné Sápi Csilla
Tagint.vezetı
Kocsis Györgyné
Óvoda vez.
Keresztes Lászlóné
Tagint.vezetı
Jegyzıkönyvvezetı.

Nagy Imréné

Bogdán Jenı alpolgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai testületi ülésünkön.
Polgármester úr távolléte miatt én vezetem a mai testületi ülést.
Megállapítom, hogy a testületi ülésünk határozatképes, mivel 5 fı van jelen.
Jegyzıkönyv hitelesítınek javaslom Juhász Gyula és Nagy Klára képviselıket.
Kérem aki a javaslattal egyetért kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal Juhász Gyula és Nagy Klára
képviselıket jegyzıkönyv hitelesítıknek elfogadta.
Javaslom, hogy a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat változatlan tartalommal
tárgyaljuk meg.
Van-e valakinek más javaslata? – Amennyiben nincs, aki egyetért a meghívóban jelzett
napirendi pontokkal kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal a következı napirendi pontokat
fogadta el.

Napirendi pont

Elıterjesztı

1./ Felsılajos Község Önkormányzatának …/2008.(…) rendelete
a közmővelıdési feladatokról

Kutasiné
Nagy Katalin jegyzı

2./ Felsılajos Község Önkormányzatának …/2008.(…) rendelete
a Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 5/2007.(III.29.) rendelet módosításáról

Csordás László
polgármester
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3./ Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének
…/2008.(…) rendelete Lajosmizse és Felsılajos települések
helyi hulladékgazdálkodási tervérıl

Csordás László
polgármester

4./ Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009.
évi költségvetési koncepciója

Csordás László
polgármester

5./ Pályázat benyújtása játszótér felújítására az UMVP „Falumegújítás és – fejlesztés” keretébıl

Csordás László
polgármester

6./ Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. évi
munkaterve

Csordás László
polgármester

7./ Jelentés a 2008. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról

Csordás László
polgármester

8./ A Fekete István Általános Iskola átfogó beszámolója a 20072008-as tanévrıl

Csordás László
polgármester

9./ A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda átfogó beszámolója
a 2007-2008-as nevelési évrıl

Csordás László
polgármester

10./ Polgármester és alpolgármester 2008. évi jutalma

Keresztes László
ÜB elnök

11./ Interpelláció

1.napirendi pont
Felsılajos Község Önkormányzatának
feladatokról
Elıadó: Kutasiné Nagy Katalin jegyzı

…/2008.(…) rendelete

a

közmővelıdési

Bogdán Jenı alpolgármester: Van-e valakinek kérdése a rendelet-tervezettel kapcsolatban.
- Amennyiben nincs aki egyetért a rendelet-tervezettel kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletét alkotta meg.
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Felsılajos Község Önkormányzatának
17/2008.(...) rendelete
a közmővelıdési feladatokról
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban: Képviselı-testület) a
muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL.
tv. (a továbbiakban: közmővelıdésrıl szóló törvény) 77.§-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi
rendeletet alkotja:
I. RÉSZ
Általános rendelkezések
A rendelet célja
1.§
(1) A rendelet célja, hogy Felsılajos kulturális egységét szem elıtt tartva meghatározza a Képviselıtestület közmővelıdési feladatait.
(2) A Képviselı-testület a közmővelıdési tevékenység feltételeinek szabályozása során arra törekszik,
hogy biztosítsa a Felsılajoson élı polgárainak jogát
a) a kulturális örökség javainak és ezek jelentıségének megismerésére a
történelemalakulásában, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai kisebbségi önismeret
formálásában valamint ezek védelmével kapcsolatos ismeretek megszerzésének lehetıségét
a rendelkezésre álló eszközök útján,
b) mőveltsége, készségei életének minden szakaszában történı gyarapítására, közmővelıdési
jogai érvényesítése céljából szervezeti és tartalmi segítségre közösség létrehozásához,
szervezet alapításához, mőködtetéséhez.
A rendelet hatálya
2.§
(1) A rendelet hatálya Felsılajos község közigazgatási területére terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed a helyi közmővelıdési célok megvalósulásában, a közmővelıdésben
részt vevı természetes és jogi személyekre, a jogi személyiségekkel nem rendelkezı társaságokra.
II. RÉSZ
A Képviselı-testület közmővelıdési feladatai
3.§
A Képviselı-testület a közmővelıdésrıl szóló törvény 76. § (2) bekezdésében felsoroltakon felül
további feladatának tekinti:
a.) a kiemelkedı tehetségő helyi alkotók közismertté tételét, fejlıdésük szakmai
támogatásának biztosítását
b.) a hátrányos helyzető rétegek kulturális elesettségének mérséklését,
c.) a környezetkultúra javítását
III. RÉSZ
A Képviselı-testület feladatellátásának szervezeti keretei, a közmővelıdési feladatok
megvalósításában együttmőködı partnerek
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4.§
A Képviselı-testület elismeri és segíti a településen mőködı hagyományırzı, folklór, mővészeti és
más mővelıdési közösségek valamint közmővelıdési céllal is mőködı civil szervezetek
tevékenységét, közmővelıdési feladatai ellátása során a szakmai önállóság tiszteletben tartásával
épít ezen szervezetek, valamint Felsılajos Község Önkormányzata nem közmővelıdési
alapfeladatú intézményei együttmőködésére és mindazon egyéni és helyi kezdeményezésekre,
melyek Felsılajos kulturális életét gazdagítják.
5.§
(1) A Képviselı-testület közmővelıdési feladatai ellátása során rendszeres kapcsolatot tart fenn
egyházi szervezetekkel, médiával, gazdálkodó szervezetekkel.
(2) A Képviselı-testület kölcsönös kapcsolatokat és együttmőködést alakít ki a megyei
közmővelıdési feladatokat ellátó intézményekkel, szakmai tanácsadó és szolgáltató
intézményekkel, országos szakmai szervezetekkel.
IV. RÉSZ
A közmővelıdési tevékenység finanszírozása
6.§
(1) A közmővelıdési feladatok ellátásának, a közmővelıdést szolgáló feltételek megteremtésének
pénzügyi fedezetét a Képviselı-testületi támogatás, a központi költségvetésbıl származó normatív
állami hozzájárulás a pályázati úton elnyert támogatások, a mőködési bevételek, valamint a
szponzori támogatások biztosítják.
(2) A Képviselı-testület a közmővelıdési feladatok ellátására fordítandó támogatás összegét a
pénzügyi lehetıségek figyelembevételével az éves költségvetési rendeletében határozza meg.
7.§
A Képviselı-testület a község kiemelt közmővelıdési nagyrendezvényeinek támogatásáról az éves
költségvetési rendeletében dönt.
A közmővelıdési célú tevékenységet folytató civil szervezetek, közösségek támogatása
8.§
(1) A Képviselı-testület a településen mőködı, közmővelıdési célú tevékenységet folytató civil
szervezeteket, közösségeket (továbbiakban: közmővelıdési célú támogatott) kérelemre,
együttmőködési megállapodás keretében támogatja.
(2) A közmővelıdési célú támogatás igénybevételére az e rendelet 1. sz. mellékletében található
kérelem nyomtatványt kell benyújtani.
(3) A Képviselı-testület a felosztható közmővelıdési célú támogatási keretet évente a költségvetési
rendeletében határozza meg.
(4) A támogatási rendszer mőködtetése Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének
hatáskörébe tartozik.
(5) A Képviselı-testület és a közmővelıdési célú támogatott minden esetben külön együttmőködési
megállapodásban rögzíti a támogatás összegét, a támogatás biztosításának feltételeit, a feltételek
teljesülésének ellenırzési módját, a támogatással kapcsolatos elvárásait.
(6) A támogatás e rendelet „Együttmőködési megállapodás közmővelıdési célú támogatás
felhasználásáról” szóló 2. melléklete alapján kerül átutalásra.
(7) E támogatás nem veszélyeztetheti e rendeletben rögzített feladatok megvalósulását.
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V. RÉSZ
Záró rendelkezések
9.§
E rendelet a kihirdetését követı 8. napon lép hatályba.
Csordás László polgármester távollétében

Bogdán Jenı
alpolgármester

Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı

A rendelet kihirdetésének napja:

Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı
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1. melléklet a 17/2008(...) rendelethez

KÉRELEM
Felsılajos Község Önkormányzatának a közmővelıdési feladatokról szóló
17/2008.(….) rendeletéhez

1.)

A kérelmezı
neve: _______________________________________________________________
címe: _______________________________________________________________

2.)

Felelıs vezetı neve: _______________________________________________
címe: _______________________________________________________________

3.)

Bejegyzett szervezet esetén
a) bírósági bejegyzésének dátuma, száma: _______________________________
b) adószáma: ______________________________________________________
c) bankszámla száma:________________________________________________

4.)

Az igényelt támogatás összege: __________________________ Ft

5.)

A
támogatás
tárgyát
képezı
közmővelıdési
cél
meghatározása:
______________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________

Felsılajos, 200__. ________________________
kérelmezı aláírása
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2. melléklet a 17/2008.(...) rendelethez
Felsılajos Község Önkormányzata
Ikt.sz.: ................/200_.
EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
közmővelıdési célú támogatás felhasználásáról
Szerzıdı felek:
egyrészrıl

Felsılajos Község Önkormányzata ( 6055 Felsılajos, Iskola u. 12.)
Képviseli: Csordás László polgármester
KSH-szám: …………………………….)
(Közmővelıdési célú elıirányzat)
a továbbiakban: Támogató

másrészrıl

_______________________________________________________
Képviselıje:
Név:___________________________________________________
Cím:_________________________________ Tel.sz.:____________
a továbbiakban: Közmővelıdési célú támogatott

az alábbi szerzıdést kötik:
1./

Felsılajos Község Önkormányzata a 200_. évi közmővelıdési célú támogatásra
benyújtott kérelmére a
Közmővelıdési
célú
támogatottnak
támogatásként
__________Ft azaz ____________________________________ forintot ítélt oda.

2./

A támogatás összegét Felsılajos Község Önkormányzata átutalja a Közmővelıdési célú
támogatott megjelölt bankszámlájára.
Számlaszám:________________________________________________________
Az átutalás rendje:

a.)

200_.………..:____________________________________
200_...............:___________________________________
200_...............:___________________________________
A nem önálló vagy részben önálló, saját pénzforgalmi jelzıszámmal, bankszámlával
nem rendelkezı pályázóknak pénzügyi lebonyolítót (alapintézmény, fenntartó,
érdekképviseleti szerv) kell igénybe venniük.
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-2–

b.)

Közmővelıdési célú támogatott az „Együttmőködési megállapodás”-t pontosan
kitöltve 200_. ....................................-ig köteles visszaküldeni, ellenkezı esetben a
támogatásra való jogosultságát elveszíti.

c.)

A felhasználás határideje 200_. ............................... hó ........nap

3./

A támogatás felhasználásánál a gazdálkodás rendjére vonatkozó jogszabályok
irányadók. Közmővelıdési célú támogatott köteles olyan könyvelést vezetni, hogy a
Támogató által felkért pénzügyi szakértı bármikor ellenırizhesse, hogy a pályázati
összeg felhasználása a pályázati célra történik. A kifizetésekrıl a bizonylatokat a
Közmővelıdési célú támogatott köteles a törvényességi elıírásoknak megfelelıen
megırizni.

4./

Közmővelıdési célú támogatott az összeg felhasználását követıen a tárgyévet követı
január 31-ig köteles Felsılajos Község Önkormányzata felé részletes szakmai és
pénzügyi elszámolást küldeni a felhasznált pályázati összegrıl. Az elszámolást
számlamásolattal igazolják.

5./

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 13/A. §-a szerint amennyiben a
Közmővelıdési célú támogatott az elıírt számadási kötelezettségének határidıben nem
tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, a támogatást fel
kell függeszteni. A folyósított támogatás csak a megállapodásban megjelölt célra
használható fel. Az eltérı célra használt, vagy a határidıben fel nem használt összeg a
támogató Felsılajos Község Önkormányzata számlájára visszafizetendı.

6./

A szerzıdı felek tudomással bírnak arról, hogy a Ptk. 81. § (3) bekezdése szerint nem
minısül üzleti titoknak az az adat, melynek megismerését vagy nyilvánosságra
hozatalát külön törvény közérdekbıl elrendeli.

7./

Támogató egyéb megkötése: ___________________________________________

Felsılajos, 200_. ......................................
A támogató részérıl:

………………….

polgármester
kötelezettségvállaló
Közmővelıdési célú támogatott részérıl:

_________________________________

Cím: ____________________________

Számlaszám:
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2.napirendi pont
Felsılajos Község Önkormányzatának …/2008.(…) rendelete a Képviselı-testület és
Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 5/2007.(III.29.) rendelet
módosításáról
Elıadó: Csordás László polgármester
Rapcsák Renáta kirendeltségvezetı: Az elızı testületi ülésen került elfogadásra a
hulladékdíj-fizetési kedvezmény. Ahhoz, hogy a polgármester úr dönthessen a támogatás
odaítélésérıl, ezért kellett az SZMSZ-t módosítani.
Bogdán Jenı alpolgármester: Van-e valakinek kérdése. – Amennyiben nincs, aki egyetért a
rendelet-tervezet módosításával, kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletét alkotta meg.
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Felsılajos Község Önkormányzatának
18/2008.(…) rendelete
a Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
5/2007.(III.29.) rendelet módosításáról

Felsılajos Község Önkormányzata a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX.
törvény 44/A.§.(1) bekezdés e) pontja, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 18.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselı-testület és Szervei
jogszabály szerint a hatékony mőködése érdekében az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a Képviselı-testület és Szervei
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 5/2007.(III.29.) rendeletének 3. melléklete - a
Képviselı-testület által a polgármester hatáskörébe utalt ügyek - az alábbi 13.) ponttal egészül
ki:
„13.) Dönt a hulladékkezelési közszolgáltatási díjfizetési kedvezmény nyújtásáról.”

2.§

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Csordás László polgármester távollétében

Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı

Bogdán Jenı
alpolgármester

A rendelet kihirdetve:
Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı

11

3.napirendi pont
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2008.(…) rendelete
Lajosmizse és Felsılajos települések helyi hulladékgazdálkodási tervérıl
Elıadó: Csordás László polgármester
Földházi Tünde tanácsos: Közös hulladék-gazdálkodási tervrıl van szó, amit Felsılajos és
Lajosmizse készített elı. Két évente felül kell vizsgálni, ez megtörtént 2006-ban, akkor a
testület elé lett hozva, a szükséges módosításokat elkészítettem. A változások a szövegben
dılt betővel lettek kiemelve. Mind a két szolgáltató esetében váltás következett be, illetve
módosításokra kerültek egyéb más adatok.
Bogdán Jenı alpolgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs
aki egyetért a rendelet-tervezettel kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletét alkotta meg.
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Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének
19/2008. (...) rendelete
Lajosmizse és Felsılajos települések Helyi Hulladékgazdálkodási Tervérıl

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. törvény 35. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi
rendeletet alkotja:
1. §
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a jelen rendelet mellékletét képezı
felülvizsgált Lajosmizse és Felsılajos Települések Helyi Hulladékgazdálkodási Tervének
Felsılajos községre vonatkozó részét kihirdeti.

2. §
(1)
(2)

E rendelet a kihirdetését követı 15. napon lép hatályba.
E rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti Felsılajos Község
Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse és Felsılajos települések Helyi
Hulladékgazdálkodási Tervérıl szóló 13/2004. (VIII. 27.) rendelete.

Csordás László polgármester távollétében

Bogdán Jenı
alpolgármester

Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı

Kihirdetés idıpontja:
Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı
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Melléklet a 19/20008. (...) rendelethez
DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ - BÁCS-KISKUN MEGYE

LAJOSMIZSE
ÉS

FELSİLAJOS
TELEPÜLÉSEK
HELYI
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

2004 - 2008.
INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÓ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI IRODA- LAJOSMIZSE
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TARTALOMJEGYZÉK

I. fejezet – A TELEPÜLÉSEK BEMUTATÁSA

6.o

II. fejezet - A TERVEZÉSI TERÜLETEN KELETKEZİ, HASZNOSÍTANDÓ VAGY
ÁRTALMATLANÍTANDÓ HULLADÉKOK MENNYISÉGE ÉS EREDETE

24.o

III. fejezet – A HULLADÉKKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ALAPVETİ MŐSZAKI
40.o

KÖVETELMÉNYEK

IV. fejezet – EGYES HULLADÉKTÍPUSOKRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS
V. fejezet -

VI. fejezet -

INTÉZKEDÉSEK

42.o

A HULLADÉKOK KEZELÉSE, A KEZELİTELEPEK ÉS
LÉTESÍTMÉNYEK, A KEZELÉSRE FELHATALMAZOTT
VÁLLALKOZÁSOK

45.o

AZ ELÉRENDİ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI CÉLOK
MEGHATÁROZÁSA

63.o

VII. fejezet – KIJELÖLT CÉLOK ELÉRÉSÉT, ILLETVE MEGVALÓSÍTÁSÁT
72.o

SZOLGÁLÓ PROGRAMOK

MELLÉKLETEK, TÉRKÉPEK
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I.
fejezet

A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI
A települések bemutatása
Tervezési szint:

-

Helyi Hulladékgazdálkodási Terv

-

Dél-Alföldi Régió

-

Bács-Kiskun Megye

-

Lajosmizse Város

-

Felsılajos Község

A helyi hulladékgazdálkodási tervet készítette:

Darányi András

környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási referens

Rádi Éva Ella

környezetvédelmi és településfejlesztési referens

A terv felülvizsgálatát és módosítását Földházi Tünde környezetvédelmi és
hulladékgazdálkodási referens/tanácsos készítette el.
Tervezésért felelıs személy: Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Tervezés báziséve:

A hulladékáramok bemutatása tekintetében: 2002. év; a hulladék ártalmatlanító és hasznosító helyek
tekintetében: a legfrissebb adatok

Tervezési idıszak:
2002.-2008.
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Felülvizsgálat:
2006., 2008.

I.1. A települések bemutatása:
Lajosmizse f ejlıdı kisváros a Duna-Tisza közén .
Körn yezet e sajátos. A település a Duna-Tisza közén, a kiskunsági
tájegységen a Dél-alf öldi régióhoz t artozó Bács- Kiskun megyében, a
kecskeméti kistérségben helyezkedik el, Kecskeméttıl É-Ny-ra 15 km-re. A
Kistér ség települései eg ymáshoz közel, - Lajosm izse pedig az országos
f ıközlekedési úthálózat mellett f ekszik.
Lajosmizse a térség 11,1 %-át
f oglalja el, melyen a térség lakosságának 6,6 %-a él. A népsőrőség alacsony
az országos adatokhoz képest. 70 f ı/km 2 . (országos át lag 108 f ı/km 2 )
A városközpontban és közvetlen környezet ében az idık f olyamán – sajátos
zártsorú és f élzártsorú épületekbıl álló – kisvár osi karakterő beépítés alakult
ki.
Város ter ülete: 164, 66 km 2
Lakónépessége: 11.650 fı
belterület: 486 ha
külterület: 15.895 ha
volt zártkert: 85 ha

Lakosság alakulása

L aj o s miz s e
l a kó i
elo sz t á s sz e r in t

t e rü l et i

b el t e rü let en élı k ( f ı )
7. 6 50

kü l t e rü let en élı k ( f ı )
4. 0 00
a l ak ón ép es s é g 30 %- a

nı (fı)

f é rf i ( f ı )

L a ko ss ág me g o sz l ás a n em e k
sz e r in t

(Forrás:

6. 0 28

5. 6 22

Lajosmizse Város Hosszútávú Fejlesztési Koncepciója 2003.)

A LAKOSSÁG KORCSOPORT SZERINTI MEGOLSZLÁSA
(Fİ)

886
2292

1078

0-5 év
6-13 év
15-59 év
60- év

6792
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Legfrissebb adatok (2007. december) szerint Lajosmizse Lakossága az alábbi táblázatban
kerül bemutatásra:

Lajosmizse

lakossága

Összesen (fı)

(év)
férfi
200
198
561
64
315
3096
359
498
282
126

0-2
3-5
6-13
14
15-18
19-54
55-59
60-69
70-79
80-110
Összesen

nı
176
173
492
70
272
2928
365
628
531
300

376
371
1053
134
587
6024
724
1126
813
426
11634

Lakosság m egoszlása gazdasági aktivitása szerint
334

óvodások

1153

általános iskolások száma
városból elingázók száma

900
520

munkanélküliek száma

1950

nyugdíjasok száma

6588

eltartottak száma
5062

keresık száma
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Fı
Aktív-inaktív lakosság

(Forrás:

Lajosmizse Város Hosszútávú Fejlesztési Koncepciója 2003.)

A vár os gazdasága élénk. A mezıgazdaság és a jó f orgalmi
helyzetébıl adódóan a szolgáltatások az idegenf orgalom és a könnyőipar a
f ı „mozgatója” a vár os gazdasági élet ének.
A vár os vonzáskörzetében nincs jelentıs természet i kincs. A mezıgazdaság
az idegenf orgalom és az ipari, szolgáltatási tevékenység f ejlesztésének
elıseg ítése lehet a f ejlıdés motorja, ezért Lajosmizse gazdasági életében a
termelés, termékf eldolgozás és piacra juttatás alapvetı jelentıségő ma és a
jövıben is.
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Vállalkozók száma:

817

Társas vállalkozók : 277
Korlátolt Felelısség ő Társaság
Szövetkezet
Betétei Társaság

145
6
115

Egyéni vállalkozók: 537
(Forrás:KSH. 2002-es adatok)
Fı tevékenységek:
1. nehézipar -f émf eldolgozás
2. könnyőipar - cipıgyártás, f af eldolgozás, f estéküzem, kézmőipar
3. élelmiszer ipar- tejtermelés, f eldolgozás: állat, gyümölcs, sütıipar,
édesség gyártás
4. épít ıipar - magas- és mélyépítıipar, szakipari tevékenységek
5. kereskedelem, szolg áltatás - élelm iszer ruházat, vegyi áru, építıanyag,
vendéglátóhelyek, szálláshelyek

A vállalkozások alakulása 2006-os évben:
Vállalkozók száma:
535
Magán (egyéni) vállalkozók: 244
Társas vállalkozók:
291
- Korlátolt Felelısségő Társaság
- Szövetkezet
- Betéti Társaság
- Részvénytársaság
- Közhasznú Társaság
- Közkereseti Társaság
- Egyéb Társas vállalkozók

161
7
102
14
1
3
3

Fo rrá s: P o lg á rm es te ri H iva ta l P én z üg y i é s Ad ó üg y i I ro d a
Meg j eg y zé s: Ip a rő zé s i a d ó t f i ze tı vá lla lk o zá so k

A vállalkozások alakulása 2008-as évben:
Vállalkozók száma:
Magán (egyéni) vállalkozók:
Társas vállalkozók:
- Korlátolt Felelısségő Társaság
- Szövetkezet
- Betéti Társaság
- Részvénytársaság
- Közkereseti Társaság
- Egyéb Társas vállalkozók

630
301
329
102
10
171
34
4
8

Fo rrá s: P o lg á rm es te ri H iva ta l P én z üg y i é s Ad ó üg y i I ro d a
Meg j eg y zé s: Ip a rő zé s i a d ó t f i ze tı vá lla lk o zá so k

Mezıgazdaságban dolgozók száma:
ıstermelı: 2600 f ı
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családi gazdaságok: 40
új társas gazdálkodási f ormák: BT, KFT
Fı termelési ágak: szántóf öldi növénytermesztés, kertészet, szılı-,
gyümölcstermesztés, baromf itenyésztés, szar vasmarha-, sertés-, nyúl-,
juhtenyészt és
A város általános inf rastuktúr ális f ejlettsége kiegyensúlyozott.
Lajosmizse az országos f ıközlekedési úthálózat mellett f ekszik, az 50. sz.
elsırendő útvonal és az M5 autópálya köti össze Budapesttel és
Kecskeméttel. A városközpont zavartalan mőködésének f ontos f eltétele a
meglévı út, utca és t érrendszer.
- Az ivóvízhálózat kiépít ése 94%- os
- f öldgázhálózat belterületen néhány éve teljesen elkészült , számos
helyen a külter ületi r észekre is kiterjed
- elektromos energiaellátás belterületen megoldott, bef ejezıdött a
tanyai villamos ener gia átviteli hálózat rekonstrukciója
- a település úthálózatának 84 %-a kiépít ett
- a vasúthálózat egy nyomvonalú Budapest –Lajosmizse és Kecskemét-Lajosmizse között
- távközlés – megtalálható a vezetékes és a mobil hálózat is
- a vár os csatornázottsága az EU elıír ásokhoz képest gyenge, 2002ben 25%-os – 450 szennyvízbekötéssel

2002. évhez képest 2006. évben csekély mértékben, de nıtt a város általános infrastuktúrális
fejlettsége. Az ivóvízhálózat 95%-os, a település úthálózatának 85%-a kiépített és a város
csatornázottsága 28%-os – 530 szennyvízbekötéssel. Lajosmizse Város Önkormányzata
pályázatot nyújtott be 2008. március 3-án a Környezet és Energia Operatív Program
keretében
a „Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukcióban
megvalósítandó projektek támogatására”. A Lajosmizse Város csatornahálózatának
kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése címő pályázatot – mely a belterületen
beépített utcák szennyvízelvezetésére szolgál - formai szempontból az elsı fordulóban 2008.
április 08-án befogadták, és értékelésre bocsátották. A pályázat elnyerése után Víziközmő
Építı Társulást kell szervezni azon lakosokból, akiket a csatornahálózat építés érint.
A város lakossága ragaszkodik a településhez, akt ív részt vevıje a helyi
közéletnek. A közelmúltban átadott új Városháza és az 1999-ben átadott
Mővelıdési Ház és Könyvtár a rendezett városközpont kialak ításának egy
f ontos része. A központban elhelyezkedı Iskola-tó a hozzá csatlakozó úttal,
valamint az itt elhelyezkedı utak, utcás térrészletek egységes rendbetétele,
rehabilitációja ált alános városi igény.
A várospolit ika célja a városlakók életminıségének állandó javítása.
 MEZİG AZD AS ÁG FİBB JELLEMZİI
Aranykorona értékek:
7- 12 AK/ha
2008-ban 10,6 AK/ha
Jellem zı mezıgazdasági növények.
A jobb minıségő f öldeken szántóf öldi növénytermesztés jellemzı növényei a
szárazságtőrı gabonaf élék termesztése, m íg a gyengébb talajadottságokkal
rendelkezı területek en a kertgazdálkodás, szılı- és g yümölcstermesztés a
meghatározó. A zöldségtermesztésben jelen van az üvegházi és a f óliasátras
termelés.
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Nı az olajos növény (repce, napraforgó) termesztés.
Mővelési ágankénti megoszlás
(2000. júliusi adatok) ha:
L a j o s m i zs e
s zá n t ó
kert

gyümölcs
ös

s zı l ı

belterület
6
külterület
8322
2
507
volt
1
46
7
zá r t k e r t
Forrás: Bács-Kiskun Megyei Földhivatal

359
4

rét
271
-

legelı

erdı

nádas

10
2229
4

2562
1

154
-

halastó
8
-

kivet

ö s s z.

festı
bodza
3,3
-

összesen

468
1483
13

484
15879
85

Frissebb adatok alapján:
Mőv el és i á g a k k ü lte r ül et re
vo na tk o zó a n

szántó
rét+legelı
erdı
nádas
halastó
kivett

2 0 0 6 . o k tó b e r
( ha )

2 0 0 7 . d ecem b e r
( ha )

8208
1573
2700
40
55
1500

8200
2364
3377
127
45
1988

Fo rrá s: la jo sm i zs ei f a l u g a zd á sz

Új ültet vény adatai:
(2000. júliusi adatok) ha:
kajszi
Év
meggy
1998
70,2
3,4
1999
52,9
5,6
2000
37,5
2001
108,9
összesen
269,5
9,0
Forrás: Lm. Polgármesteri Hivatal

ıszibarack

szilva

alma

körte

cseresznye

2,8
-

1,9
16,2
18,1

5,0
-

1,8
1,8

3,0
3,0

2,8

5,0

3,3

80,5
64,6
37,5
129,9
312,5

Frissebb adatok alapján:
Meg n eve z és

2 0 0 5 . ( ha )

2 0 0 7 . ( ha )

alm a
szilva
kajszi
ıszibarack
dió
bodza
körte
cseresznye
m eggy
birs
szam óca
szılı

53
14,5
210
71
0,5
3,5
1,5
6,3
286
13
32
108

58
16,6
196
71,5
0,5
3,5
1,5
6,8
291
13
32
88

A
település
gyenge
minıségő
talajadottságai
következtében
a
f öldtulajdonosok szívesen vállalkoznak erdıtelepítésr e. Erdıültet ési arány:
15,5% (ebbıl 87% magán, 13% állam i tulajdon)
Az erdıtelepítésekkel kapcsolatban m egjegyzendı, hogy évente át lagosan 100 haral nı a m értéke, és 100% -hoz közelít a m agánerdı telepítés.
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Állattenyésztés:
Az állattenyésztés szer epe az utóbbi években ugyan csökkent, de a családok
és a vállalkozások jövedelemtermelésében nem elhanyagolható a sertés-,
szar vasmarha-, a baromf itenyésztés és az erre épülı élelm iszer ipar i
f eldolgozás. Sajnál atos m ódon a jövedelemterm elı képesség folyam atosan
csökken.
Birtokstruktúra
A tulajdoni szerkezet és ezzel eg yütt a gazdálkodási f ormák súlya és szerepe
a rendszer váltást követıen átalakult. A volt Béke Tsz., Kossut h Tsz. és
Népf ront Tsz. területét f elosztották a korábbi tagok, a kárpótlással és
vag yonnevesítéssel f öldhöz jutók között.
Családi gazdaság
Az ıstermelık száma 2002- ben 2600 f ı volt.
A TSz- ek megszőnésével minteg y 1200, 3 ha alatti családi gazdaság jött
létre. A tulajdonviszonyok rendezése a külterületi ingatlanokra vonatkozóan
megtörtént.
A
földhasználati
bejelentések
megtörténtek,
annak
ingatlannyílvántartási f eldolgozása f olyam atban van.
A gazdaságok
f elszer eltsége és ver senyképessége sok esetben alacsony színvonalú.
2008. októberi állapot értelm ében 903-ra csökkent a regisztrált ısterm elık szám a.
 IDEGENFORGALOM
Említ ésre méltó Lajosmizse lovas és tanyasi turizm usa. Az idegenf orgalom
mőködésnek egy meglehetısen egyoldalú sajátos megnyilvánulása a
„vállalkozói” és az „igazi” tanyák között található. A vállalkozások léte
ugyanis szorosan kapcsolódik ahhoz a táji, tájképi környezet hez, ami
valójában ide vonzza a vendégeket. E táji értékek pedig egyik legf ontosabb
elemét jelentik azok a tanyák, amelyek
ezeken területen elszórtan
elhelyezkedve biztosítják egyik lát ványosságát a „vállalkozói” tanyáknak.
Lajosmizsén és Felsılajoson mőködı Tanyacsárda a lovasprogramjainak
köszönhetıen ma m ár szinte Európa szerte ismert Évente 80 ezer ember
f ordul
meg
itt.
A
vendégek
különf éle
lovasprogramokban,
tanyalátogatásokban vehetnek részt.
Idegenforgalm i célú szállásadói tevékenységhez kapcsolódó adatok:
Kapacitásadatok 2007. decem ber 31-én
Megnevezés
(szám a)
Fizetıvendéglátás
Vendéglátók
1
Szobák
3
Ágyak
9
Férıhelyek
9

Falusi szállásadás
3
13
29
29

Forrás: Lm. Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda

Éves Vendégforgalmi adatok 2007. évben
Vendégek
száma
Megnevezés fizetıvendéglátás
falusi szállásadás
külföldi
1
belföldi
16
-

22

Vendégéjszakák
fizetıvendéglátás
16
45

száma
falusi szállásadás
-

összesen

17

-

61

-

Forrás: Lm. Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda

 KÖRNYEZETI JELLEMZİK


DO MBO RZAT

A település a Duna-Tisza közén, a homokhátság északi részén, a Kiskunság tájegységen
helyezkedik el. Területe a Duna és a Tisza felé is lejt. A rendkívül tagolt felszínő táj
alapvetıen síkvidéki. Az Alföldre jellemzı egysíkúságot ma is észlelhetı, a tájra a
szabályosan ÉNY-DK-i irányban hosszanti, enyhe mélyedések- szélbarázdák- törik meg,
amelyekhez gyakran a kifújt homokból képzıdött homokdőnék is kapcsolódnak. A
megnyúlt, ovális alaprajzú buckák a szélbarázdáktól függetlenül is elıfordulnak. Eredeti
magasságuk 15-20 cm, hosszúságuk 100-200 m között változik. A mélyesdésekben
párhuzamos csatornák futnak: a Nyikos, a Kígyós, a Kürti-Lapos, a Talfái, az AlpárNyárlırinci csatornák, illetve a késıbb megépített belvízelvezetı XX/e, XX/d, XX/d-1
mesterséges csatornák.
A Magyar Tudományos Akadémia Földr ajzt udományi Kutatóintézetének
besorolása alapján a város területe a Kiskunsági-löszöshát és Kiskunsági
homokhát kistáj nevő területen helyezkedik el. A kistáj szélhordta homokkal
f edett hordalékkúp-síkság. Horizontálisan a f elszín igen gyengén szabdalt. A
kistáj tengerszint f eletti magassága 82 és 140 m között mozog.
Legjellem zıbb
f ormák
a
majdnem
párhuzamos
elhelyezkedéső
buckacsoportok. A buckaf elszínek közé alacsony f ekvéső, tágas, szikes
laposok ékelıdnek. A homokbuckákat 1,5 m vastag löszös lepel f edi.



FÖLDTANI ADOTTSÁGOK

A f elszín közeli képzıdmények dönt ı többsége f utóhom ok. Vastagsága
körülbelül 6- 8 m-re tehetı, de ez helyenként több is lehet. A mélyebb
rétegekben az ıs-dunai hor dalékkúp átmozgatott agyaga t alálható. 900 m-tıl
a márga, andezittuf a és riolittuf a a jellem zı.

A korábban kialakult dunai kavics-, homok- és iszaprétegekre a szél által mozgatott homok
és lösz települt. A nedvesebb idıszakokban ezeken a felszíneken megindult a talajképzıdés,
réti és mezıségi talajok keletkeztek. Ezeket a talajszinteket késıbb futóhomok temette be. A
dunai lehordási területrıl származó futóhomok agyag-és nehézásvány tartalma kicsi,
karbonátokban viszont gazdag. A homokos üledék a szélszállítás miatt jól osztályozott, ami
lassítja a talajosodás folyamatát. A homok sérülékenysége miatt többszintő talajszelvény itt
nem alakulhatott ki. A genetikus talajtípusok közül általában a lösz a talajképzı kızet.
Összefüggı futóhomok-takaró nem alakult ki, a futóhomok mellett a humuszos homok, a
rétiesedı homok és a szikes terméketlen homok is gyakori. A buckák között rossz lefolyású
hosszanti elgátolt mélyedések találhatók, ezekben számos helyen mésziszapos kiválás
képzıdött. A szél által létrehozott homokdombsorok között húzódó völgyekben szikes tavak,
apró erek helyezkednek el, a néhány „patakvölgy” mellett. A vízzáró meszes üledék a helyi
mélyedésekben idıszakos tavak képzıdését eredményezi. Az éghajlati vízhiány miatt a
tavakból a víz a nyár közepére elpárolog. A löszös területeken a mezıségi – csernozjomtalajok típusai és változatai, a mélyben sós réti csernozjom és a réti csernozjom alkotnak
nagyobb foltokat. A nedves területeken a lápos réti talajok jellemzık. A homoktalajok
váztalajok, talajképzı folyamataik mérsékeltek, humusztartalmuk csekély, mésztartalmuk
23

magas, fizikai minıség szerint finom homokok. E talaj szántóterületként és erdısítésre is
használható.
Összességében a lajosmizsei talajok - vízjárta és szikes laposokat kivéve - mezıgazdasági
hasznosításra alkalmasak. A nagyüzemi mezıgazdasági mővelés mellett az intenzív
mővelést igénylı kultúrák- zöldségfélék, szılı megtalálható. Azokon a kisebb foltokon, ahol
nem gazdaságos a szántóföldi mővelés gyümölcstermesztés folyik.


ÉGHAJLAT

Mérsékelten meleg-száraz éghajlattal jellem ezhetı. Az ország egyik
legnapf ényesebb ter ülete ez, mivel az évi napsütéses órák száma elér i a
2100 órát. A nyár i évnegyedben 840 óra napsütés, a téli évnegyedben 200210 óra körüli várható. Az évi középhımérséklet 10,2-10,4 °C. A csapadék
évi átlaga 540-560 mm között van. A hótakarós napok száma 30-32 nap, az
átlagos maximális hóvastagság 19 cm. A terület ar iditási indexe, 1, 26-1,30
között változik. A szélirány leggyakrabban ÉNY- i, de jelentıs a D-i ir ány is.
Az átlagos szélsebesség 2,5-3,0 m/s közötti.

A település éghajlati viszonyaiban az Alföldre jellemzı sajátosságok nyilvánulnak meg.
Mérsékelten meleg-száraz éghajlattal jellemezhetı. A viszonylag alacsony légnyomás miatt
gyakoriak a viharos erejő szelek, amelyek a kitett homoktalajban jelentıs deflációs kárt
okoznak.


VÍZRAJZ

A terület et több, a Tisza f elé tartó vízf olyás keresztezi. A legészakibb
közülük az Alpár-Nyár lır inci-csatorna ( 41 km, 271m 2 ). A mélyedésekben
számos állóvíz keletkezett. A természet es tavak száma 38 darab, 245 ha
f elszínnel. A hét mesterséges tározó 440 ha területő. A talaj víz mélysége 2-4
m között ingadozik. Mennyisége nem jelentıs. Kémiai jellege nagyr észt
kalcium-magnézium- hidr ogénkarbonátos. Keménysége 15-25 nk° közötti, de
helyenként még a 45 nk°-t is meghaladhatja. A szulf áttartalom 60-300 mg/l
között ingadozik.

A kistáj tengerszint feletti átlagmagasság 135,9 m, magassága az 139,5 és 132,3 m tszf.
között változik. Egy km2-en belül az átlagos szintkülönbség nem haladja meg a 4m-t.
Mezıgazdasági területeken gyakran okoz problémát a Duna-Tisza közti hátság területén
tapasztalható talajvízszint süllyedés. Az 1972-1992 közötti összefüggı aszályos periódus
következményeként keletkezett felszín alatti vízháztartási problémák a térséget is jellemzi.

▪

TÁJ

A lakóterületet erdık, szántó-és más növénykultúrával megkötött mezıgazdasági területek,
gyepek és ültetvények veszik körül.
A táj arculatát három tájtípus határozza meg:
- Félig kötött buckás homokvidék, nagyrészt telepített erdıkkel és homokpuszta-rét
maradványokkal.
- Mészlepedékes csernozjomos homoksíkság, kertészeti és szántóföldi hasznosítással.
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- Buckaközi medencék és csatornák közötti mélyterületek, lápos rétekkel, szikes legelıkkel,
a lefolyástalan területeken megjelenı állóvizekkel.
A száraz homoki területek jelentıs részét mesterséges erdısítések, vagy gyümölcstelepítések
borítják. Flórájuk természetes elemekben nagyon szegény, sok esetben teljesen hiányzik,
csak ruderális, gyom jellegő fajok fordulnak elı.
A legerısebben tagolt felszínő homokbuckás területek kimaradtak az erdısítési programból,
így itt találhatóak a botanikai szempontból legértékesebb természeti területek. E területekre
a nyílt homokpusztai gyep, a zárt szárazgyep és a mozaikos megjelenéső galagonyás
nyárasok, borókás nyárasok jellemzik. E növénytársulássor egyben a homokbuckák
benövényesedési folyamata is, amelynek minden fázisa tanulmányozható a területen.
A térség homoki területein kívül másik jellegzetes adottságú felületét az idıszakos, vagy
állandó vízállásos mélyfekvéső területek alkotják. Ezek általában a belvízelvezetı
csatornákat kísérik, és nagyrészt rét-, legelı-, kaszálóterületek. Az elıforduló nyílt
vízfelületek a hínárasok, a nádasok és zsombékosok, a kiszáradó láprétek, a kisebb felülető
szikes rétek. A növénytársulásoknak ez a sorrendje – csakúgy mint a homokbuckák esetén egy növényesedési, vagy inkább a talajvízszint csökkenésével együttjáró „szárazodási”
folyamat állomásai is.
Gazdasági, társadalmi változások eredményeként a nagytáblás gazdálkodás mellett egy igen
tagolt tulajdoni rendszerő, mégis lényegében monokultúrás (zöldség-gyümölcs) mőveléssel
jellemezhetı mezıgazdasági-erdıgazdálkodási tájhasználat jött létre, amelyben a táj eredeti
karaktere eltőnıfélben van.


NÖVÉNYZET

Jellem zı f lóra:
FÁK: tatárjuharos lösztölg y, pusztai tölgy, sziki tölg y
LÁGYSZÁRÚAK: tar tós szegf ő, homoki kikerics, árvalányhaj, ternyef ajok,
sziki káka

Jellemzı flóra:
FÁK: kocsányos tölgy, fehér nyár, mezei szil, közönséges boróka.
LÁGYSZÁRÚAK: magyar csenkesz, rákosi csenkesz, fehér tippan, közönséges mézpázsit,
báránypirosító, naprózsa.
( Lajosmizse város helyi jelentıségő természetvédelmi területeinek és védett természeti értékeinek
természetvédelmi kezelési terve alapján)



TALAJTAN

A térség talajának többsége lösz alapkızet ő, de a homokon kialakult talajok
kiterjedése is szám ottevı (29%), a humuszos homoké 11%, a cser nozjom
jellegő homoktalajoké 10%, a f utóhomoké 8%.


KÖRNYEZET ÉS TERMÉSZETVÉDELEM
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A mezıgazdasági f öldterületek jelentıs részben hasznosítottak, igen
alacsony a természet es állapot ban m egmaradt élıhelyek aránya. Ezen
kevesek egyike az I skola-tó és környéke, amely helyi védelem alatt áll. A
vár osf ejlesztési, ért ékmentési törekvések központ i témaköre az élıhely
rehabilitációja, természet védelmi és rekreációs f unkciójának kialak ítása.
Védettség alá helyezett természeti ter ületek és értékek még a Horgász-tó és
környéke, a 70-200 év közötti becsült korra tehetı 6 db kocsányos t ölg y, és 1
db vadkörtef a valam int a 141 db platánf a és vadgesztenyef a, a Templomkert
kertépítészet e, a központi park és növényzet e.

Lajosmizse Város helyi jelentıségő természetvédelmi területei:
- Iskola-tó és környéke 708/5 hrsz.
- Füzes-tó (Horgász-tó) és környéke 0269/30 hrsz.
- Központi park és növényzete 22/2 hrsz.

Lajosmizse Város helyi jelentıségő természetvédelmi értékei:
- Köztemetı vadgesztenyefa sorai 1686/2 hrsz.
- 4 darab kocsányos tölgy Mizsei Sáfrányföld 0470/9 hrsz.
- 1 darab kocsányos tölgy Benei Szabó tanya 0711/4 hrsz.
- 1 darab vadkörtefa Mizsei Vidra tanya mellett 0331/11 hrsz.
- 5-ös fıút mentén lévı platánfák és vadgesztenyefák 141
darab 2505 hrsz.
- 1 darab vadkörtefa Tóth dőlı Tóth Károly tanyájával
szemben 0736/20 hrsz.
- 1 darab vadkörtefa Terenyi dőlı Rubos János földje mellett
0426/5 hrsz.

A védetté nyilvánítás célja volt, hogy megırzésre kerüljenek a település területén található,
egyedi értéket képviselı idıs, illetve jelentıs esztétikai értéket képviselı fák, valamint az
Iskola-tó és környéke, Füzes-tó (Horgász-tó) és környéke, Központi park és növényzete
természetes élıvilága.
A területek helyi jelentıségő természetvédelmi oltalom alá helyezését Lajosmizse Város
Önkormányzatának Képviselı-testülete kezdeményezte, és elfogadta a védett természeti
területe kezelési tervét.
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Felsılajos
Laj osmi zsétıl 6 km-r e, a Dél -Alföldi Régió kapuj ában Budapest és Kecskemét
között, az 50-es s zámú fıút 63. km s zel vényénél helyezkedi k el.
Területe: 11,41 km 2
Lakónépessége: 981 f ı

(2008. október ben 1016 fı)

Szer kezeti kialakítását döntıen befol yás olj a, hogy egykori tanya-, maj d TSZ
központ volt. A falu szer kezetét egy rendkí vül egys zerő racionálisan
megs zer kes ztett úthálózat al kotj a. 1986. január 1.-én vált önálló településé. Az
óvodai nevelés és az alsó tagozatos oktatás a 2007/2008. tanévtıl
intézm ényfenntartó társulás keretében valósul m eg. Az óvodai nevelés a
Lajosm izsei Napközi Otthonos Óvoda Fels ılajosi Tagintézm ényeként 50 óvodás
nevelésérıl gondos kodik.
Az alsó tagozatos oktatás a Fekete I stván Általános Iskola Felsılajosi
Tagintézm ényében történik, am elyben 74 gyerm ek tanul.
Szociális létesítmények: Laj os mizs e Város Önkor mányzatával együttm őködési
m egállapodás keretében kerül megvalósítás ra a védınıi és gyer mekj óléti szol gálat.
A településen van or vosi rendelı, fogor vosi rendelı, gyógys zer tár, posta, és az
Ör kényi Takaréks zövetkezet kirendeltsége is megtalálható. A község csaknem
valamennyi utcáj a szi lárd burkolatú. A házak nagy rés ze földgázfőtéső, telefonnal
felszerelt.

LAKOSSÁG KORCSOPPORT SZERINTI MEGOSZLÁSA (Fİ)
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 G AZD AS ÁG
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A homokos talaj, az Alf öldr e jellem zı idıjárási és csapadékviszonyok végig a
történelem során a mezıgazdaságot kínálták f ı megélhetési f orrásként az itt
élıknek.
A vállalkozások száma meghaladja a hetvenet. Ez a szám f okozatosan
növekszik, ami a település jövıjére nézve biztató jelenség. A tevékenységi
körök meglehetısen széles skálán mozognak. Található itt f óliaüzemtıl
kezdve a baromf if eldolgozóig sok minden. A vállalkozások sokf élesége
seg ítséget nyújt azoknak az itt élı embereknek, akik a mezıgazdaságon t úl
keresik a megélhetıségüket.
A községi gazdasági szervezeteknél az ors zágos helyzetnek m egfelelı folyam atok
játszódtak le. Az önkorm ányzat csak közvetett m ódon tud reagálni a helyi
gazdasági szereplık m őködésére. A községben a m unkahelyet biztosító
vállalkozások folyamatosan telepednek le. A településen jelen levı vállalkozások
szám a m ára m eghaladja a százat.

 MEZİG AZD AS ÁG FİBB JELLEMZİI
A településre és környezetére jellem zı a hom okos talajra épült m ezıgazdaság:
gabona, szılı, gyüm ölcs, valam int a szántóföldi zöldségterm esztés.
Az állattartásban a sertés, szarvasm arha, nyúl, barom fi a jellem zı.
A településen élık elsısorban m ezıgazdasági tevékenységgel foglalkoznak,
vállalkozóként, ıster m elıként, illetve kiegészítı tevékenységként.
A község fekvése és hagyom ányai a m ezıgazdasági term elésbeli elsıdlegességre
m utatnak. A m ezıgazdaságon belül kiugr ó eredm ényt azonban csak intenzív ill.
speciális tevékenységgel lehetett a m últban és a jövıben is elérni.
1. Település ter ülete: 1141 ha 1374m 2
a. belter ület: 82 ha
b. külterület: 1059 ha
2. Aranykorona értékek:
8 AK/ha

2008-ban 9 AK/ha

3. Jellem zı mezıgazdasági növények.
A jobb minıségő f öldeken szánt óf öldi növénytermeszt és jellemzı növénye
a rozs, m íg a gyengébb t alajadottságokkal rendelkezı területeken a
kertgazdálkodás, és gyümölcstermesztés (alma, ıszibarack, meggy) a
meghatározó. A zöldségtermesztésben a szabadf öldi és a f óliasátras
(paprika, paradicsom , uborka) termelés a jellem zı.

4. Mővelési ágankénti terület-kimutatás:

mővelési ágak
szántó
gyümölcsös
szılı
gyep
erdı
nádas

fekvések terül ete / ha.m 2
belterület
külterület
0,9716
594,0914
47,2562
0,0584
11,7180
129,7687
140,9806
22,0168
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kivett
összesen

81,1630
82,1930

113,1127
1058,9444

Frissebb adatok al apján:
Mőv el és i
ágak
k ül te rü le t re vo na tk o zó a n

2 0 0 6 . o k tó b e r
( ha )

2 0 0 7 . d ecem b e r
( ha )

595
77
160
2
6
1,5
8
0,5
3

520
141
208
9
199
6
2
8
0,5
4

szántó
rét+legelı
erdı
nádas
halastó
kivett
alm a
szilva
kajszi
ıszibarack
m eggy
Fo rrá s: la jo sm iz s ei f a lug a zd á s z

5. Állattenyésztés:
A vállalkozások jellem zıen a sertés-, szar vasmarha-, a baromf i-,
tenyésztéssel f oglalkoznak és már a baromf i-és nyúl feldolgozás is
megtalálható a településen.

6. Birtokstruktúra
A tulajdoni szerkezetre jellem zı a 3 ha körüli átlag területtel rendelkezı
családi gazdaság.

Az ıstermelık száma 2002-ben 20 fı volt.
2005-évben a családi gazdaságok átlagosan 5,1 ha területtel rendelkeznek. Az ıstermelık száma 152
fıre nıtt, 2008. októberi állapot szerint a regisztrált ıstermelık száma 137 fı.
 IDEGENFORGALOM
Európában már sok helyen ismert Tanyacsárda szolgáltatásai mellett a
tanyasi turizmus f ejlesztése jelent heti a jövıt, mivel a tanyavilágban a csend,
a nyugalom, a megélhetések „mássága” egyf ajta kikapcsolódás, lát ványosság
az ide érkezı vendégek számára.
A term elés mellett a községfejlıdés húzóágaz atává tehet ı a jelenleg is
m eghatározó jelentıségő idegenf orgalom . A turizm us elem ei a tanyai
vendégfogadás és a lovasturizm us. A falu központjában 2002-ben kialakított
közpark és táj ház a turizm us célját is szolgálja.

►KÖRNYEZETI JELLEMZİK
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A település dom borzata, f öldtani adottságai, éghajlata, vízrajza,
növényzet e, talajt ani adottsága a kis távolság m iatt szinte t eljesen
megegyezı Lajosmizse adottságaival.

Összegzés:

A helyi környezet védelem kétségkívül legf ontosabb általános célja
a
kedvezı környezeti állapotok (erıf orrások) megırzése, a károsodott, sérült
környezeti területek, elemek/tényezık romlásának megállítása, javítása.
Ennek egyik m ódja, hogy a tájrendezés sor án a tájhasz nosítási lehetıségeket úgy
és oly m értékig szabad kiaknázni, hogy az a táji-term észeti értékek m egırzését,
erısítését, ökológiai szerepének fenntartását szolgálja. Törekedni kell a
környezetállapot javít ására, tájrehabilitációra, a funkciójukat vesztett területek
restaurálására. A helyi környezetvédelem szem pontjából a tájrendezés m ellett
kiem elkedı jelentıségő
a helyi hulladékgazdálkodási ter v.

A helyi környezetügy kétségkívül legfontosabb szereplıje az Önkormányzat. Az
önkormányzati környezetvédelem eredményességét - a külsı körülmények által szabott
kereteken belül- a helyi környezetügy politikai képviselete, a hivatali szakmai munka
személyi és tárgyi feltételeinek megléte együttesen biztosíthatja.
A hivatali környezetvédelmi munka túlnyomó része a Polgármesteri Hivatal szervezeti és
mőködési szabályzatában megjelölt szervezeti egységnél jelentkezik. Feladatok: hatósági
ügyek, szakhatósági hozzájárulások, pályázatok, beruházások, stb. Az önkormányzati
környezetvédelem külsı nyilvánossága - és ezzel összefüggésben tudatformáló ereje lényeges eleme a lakosság a „környezetvédelmi öntudat” formálásának.
A városi környezetvédelem kiadásai számos területen jelentkeznek és sokszor más
feladatokhoz kapcsolódva jelennek meg. Az egészséges ivóvízellátás biztosítása, a
szennyvízelvezetés, a köztisztaság fenntartása, a települési hulladékgazdálkodás
üzemeltetése, a zöldterületek, a csapadékvíz-elvezetı csatornák, az önkormányzati utak
állapotának fenntartása, stb. mind-mind a környezet védelmét is szolgáló kiadások, amelyek
évrıl-évre komoly üzemeltetési költséget jelentenek az önkormányzat számára is. Az
üzemeltetésen túl, a különbözı - környezetvédelmi célokat is szolgáló- beruházások,
fejlesztések további jelentıs költségekkel terhelik az önkormányzati költségvetést.
Megállapítható, hogy a jelenlegi önkormányzati környezeti aktivitás növelésével a városi
környezetügy lehetséges szereplıit megnyerve lehet olyan változtatásokat elérni, amivel a
meglévı környezeti károsodások (kedvezıtlen folyamatok) utólagosan kezelhetık és a
jövıben megelızhetık lesznek.
A lakosság jelzései alapján megállapítható, hogy a mindennapi közérzetet befolyásoló
tényezık közül zavaró vagy nagyon zavaró:
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1. A város utcáinak, közterületeinek nem megfelelı tisztasága, zöldfelületek
minısége.
2. Csatornahálózat kiépítettségnek alacsony százaléka.
3. Közúthálózat sok helyen nem megfelelı minısége.
4. Nem megfelelı szintő települési környezetvédelem.
5. Szelektív hulladékgyőjtı szigetek rendezetlensége.
6. Külterületi hulladékszállítás szervezetlensége.
A város környezeti szempontból is kívánatos jövıképét megvalósítani, vagy legalábbis
következetesen abba az irányba haladni, egyúttal sokféle érdek, cél, törekvés összhangjának
a megteremtését is jelenti. A környezetvédelem a jövıkép megvalósítását csak az általa
értelmezhetı szakterületekre (interdiszciplinákra) történı lebontások után tudja kezelni.
Meg kell fogalmazni azt, hogy a környezeti jövıkép milyen részcélok, majd azokat
megvalósító beavatkozások, programok összességén keresztül valósulhat meg.
A helyi környezetvédelem kétségkívül legfontosabb általános célja a jó, a kedvezı
környezeti állapotok (erıforrások) megırzése, a károsodott, sérült környezeti területek,
elemek / tényezık romlásának megállítása, javítása.
Ezek elérése - a város hatókörén kívüli meghatározottságokat figyelembe véve- feltételezi a
megelızı szemlélető, környezettudatos városüzemeltetést és városfejlesztést. A
környezettudatosság javítása, érvényesítése az önkormányzati döntésekben, a Hivatali
munka minden területén (belsı kapcsolatok, ügyintézés, külsı kapcsolatok a lakossággal, a
vállalkozásokkal) eredményezheti a helyi környezetügyben az érdemi elırelépést.
Összefoglalva kijelenthetjük, hogy a helyi környezetvédelem általános célja, egyúttal
mőködésének alapelve a környezettudatos közgondolkodás, döntéshozatal és végrehajtás a
városi élet minden területén, amiben az Önkormányzat egyértelmően kezdeményezı.
/Lajosmizse Város Környezetvédelmi Programja 2007./

I.2. A helyi tervezés szükségességének bemutatása:
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a
továbbiakban: Hgt.) 33-37.§-ai rendelkeznek a hulladékgazdálkodási
tervekkel szemben támasztott általános követelményekrıl. A Hgt. 33.§az
Országgyőlés
a
Nemzeti
ában
foglaltaknak
megfelelıen
Környezetvédelmi
Program
végrehajtásaként
az
Országos
Hulladékgazdálkodási Tervet határozatban hirdette ki (110/2002. (XII.
12.) OGy. határozat) mely az ország hulladékgazdálkodási stratégiai
célkitőzéseinek, továbbá az alapvetı hulladékgazdálkodási elvek
érvényesítésének végrehajtását szolgálja.
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A Hgt. 59. §. (1) f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a
kormány elfogadta a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi
követelményeirıl szóló 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendeletet, amely
tartalmazza a területi, a helyi és az egyedi hulladékgazdálkodási tervek
tartalmi
követelményeit.
A
Hgt.
értelmében
az
Országos
Hulladékgazdálkodási Terv elfogadását követı 270 napon belül a
környezetvédelmi felügyelıségeknek el kellett készíteni a területi
hulladékgazdálkodási
terveket.
A
hét
nagy
régió
Területi
Hulladékgazdálkodási Tervét a 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendeletben
hirdette ki a Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter.
A helyi hulladékgazdálkodási terveket a területi hulladékgazdálkodási terv kihirdetésétıl számított 270 napon belül 2004. VIII. 3. határidıre
az önkormányzatoknak kell elkészíteni.

A hiányzó adatok kapcsán megkeresésre kerültek: a településen
mőködı közszolgáltatók, egyéb hulladékgazdálkodásban illetékes
szolgáltatók.
Felhasználva a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által kiadott „Segédlet a helyi
hulladékgazdálkodási tervek készítéséhez” elnevezéső dokumentumot, adatkérı lapok
készültek. Az adatlapokkal a településen telephellyel rendelkezı vállalkozásoknál
keletkezı hulladékok mennyisége került felmérésre. Az említett adatlapok, valamint a
települési

hulladékgazdálkodással

kapcsolatban

rendelkezésre

álló

egyéb

adatok

összegyőjtése után kezdıdött meg a meglévı adatok kiértékelése, a célok, prioritások
meghatározása, illetve a célok elérését szolgáló cselekvési programok ütemtervének
kialakítása. Az így elkészült helyi hulladékgazdálkodási terv véleményezés céljából
megküldésre kerül a területileg illetékes környezetvédelmi felügyelıségnek (ADUKÖFE).

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. (Hgt.) értelmében az országos és a
területi hulladékgazdálkodási tervben foglalt célokkal, feladatokkal és a település rendezési
tervével összhangban a települési önkormányzat illetékességi területére helyi
hulladékgazdálkodási tervet dolgozott ki 2004-2008 idıszakra. Az elkészült Lajosmizse és
Felsılajos települések Helyi Hulladékgazdálkodási Tervét Lajosmizse Város
Önkormányzatának Képviselı-testülete 21/2004. (VIII. 26.) rendeletében, Felsılajos Község
Önkormányzatának Képviselı-testülete 13/2004. (VIII. 27.) rendeletében hirdette ki. A Hgt.
37. § (1) bekezdés alapján a hulladékgazdálkodási tervben foglaltak végrehajtásáról 2
évente beszámolót kell készíteni. A 37. § (3) bekezdés értelmében a beszámoló
összeállításával egyidejőleg felül kell vizsgálni a tervet és a végrehajtás tapasztalatai
alapján szükség szerint módosítani.
I.3. A tervezésbe bevont hatóságok, és egyéb szervezetek
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Lajosmizse Város Önkormán yzatának Képviselı testülete határozatban döntött
(63/2004. (V.19.) sz. ÖH.) Lajosmizse Város Hel yi Hulladékgazdálkodási
Tervének elkészítésérıl.

Egyeztetések:
A helyi hulladékgazdálkodási terv kapcsán folyamatos egyeztetések
történtek a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium illetékes szakmai
fıosztályaival, valamint a területileg illetékes környezetvédelmi
felügyelıséggel (ADUKÖFE).
Egyéb szervezetek:
•

Zöld Vonal 2000. Bt.

•

RexTerra Építıipari Fıvállalkozó és Környezetvédelmi Szolgáltató
Kft.

•

Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Kft.

•

Észak-Bács-Kiskun Megyei Vízmővek Rt.

•

Kovács Nagy Zsigmond szilárd hulladékkezelési közszolgáltató

•

Holi János folyékony hulladékkezelési közszolgáltató

•

Szabó János folyékony hulladékkezelési közszolgáltató

• Zellei Tibor folyékony hulladékkezelési közszolgáltat

A Helyi Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata során megkeresett szervezetek:
● Kovács Nagy Zsigmond Hulladékkezelı és Szolgáltató Kft.
● Észak-Bács-Kiskun Megyei Vízmővek Zrt.
● Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

A Hulladékgazdálkodási Tervben szükséges módosítások beépítése érdekében a további
szervezetek lettek megkeresve:
● Saubermacher Magyarország Kft.

• Faragó és Fia Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft.
●Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség
●Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
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II.

FEJEZET

A TERVEZÉSI TERÜLETEN KELETKEZİ,
HASZNOSÍTANDÓ VAGY ÁRTALMATLANÍTANDÓ
HULLADÉKOK MENNYISÉGE ÉS EREDETE
II .1. A KELETKEZİ HULLADÉKOK T ÍPUSA ÉS ÉVES MENNYISÉGE

II.1.1.

Nem veszélyes hulladékok

Lajosmizsén 2002. évben 3220 t/év települési szilárd hulladék keletkezett, Felsılajos településrıl pedig 520 t/év mennyiség került
beszállításra. A keletkezett hulladék a Lajosmizsei Szilárd Hulladéklerakó Helyen (Lajosmizse külterület hrsz. 0241/12, 0241/3) került
elhelyezésre. A keletkezett folyékony hulladék mennyisége a bázisévben 24.960 m3/év.

II./1. táblázat

A keletkezı nem veszélyes hulladékok és éves mennyiségük (tonna/év)

Hulladék
Települési szilárd hulladék
Települési folyékony hulladék

Mennyiség (t/év) Lajosmizse
3.220
24.960 m3/év= 27.456 t/év

Mennyiség (t/év)
Felsılajos
520
2000 m3/év=
2.200 t/év
nem keletkezik
15

Kommunális szennyvíziszap
280
Építési-bontási hulladékok és egyéb
50
inert hulladékok*
Mezıgazdasági és élelmiszeripari
---nem veszélyes hulladékok
Ipari és egyéb gazdálkodói nem
---veszélyes hulladékok
Összesen
31.006
* A „Segédlet a helyi hulladékgazdálkodási tervek készítéséhez” c. dokumentum iránymutatásai szerint

------2.735

A fenti táblázat tartalmazza a vegyesen győjtött hulladékok összes mennyiségét a bázisévre
vonatkoztatva, valamint a településen mőködı gazdálkodó szervezeteknél keletkezett
hulladékok mennyiségét, amelyek kezelésére az önkormányzati létesítményekben került sor.
2004. január 1. napjától a lerakás és ártalmatlanítás a Kecskeméti Regionális
Hulladéklerakóban történik.
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A települések közigazgatási területén telephellyel rendelkezı vállalkozásoknál keletkezı
hulladékok mennyisége, minısége, összetétele felmérésre került adatlapok kiküldése útján. A
szolgáltatott adatok feldolgozásra kerültek. A feldolgozás a terv mellékletében található.

Változások a nem veszélyes hulladékok területén 2006-ban
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 206/2002. sz. határozatában
2004. január 1. napjával a 0241/3 és 0241/12 hrsz-ú hulladéklerakó hely lezárásáról
döntött, miután az Alsó-Duna völgyi Környezetvédelmi Felügyelıség K4K4333/04
határozatában kötelezte a polgármesteri hivatalt a telep lezárására. 2004. január 1-tıl a
települési szilárd hulladék a Kecskeméti Regionális Hulladéklerakóba kerül
ártalmatlanításra. Lajosmizsérıl 2005. évben 2347 tonna, Felsılajosról 188,06 tonna
települési szilárd hulladék került beszállításra a Kecskeméti Regionális hulladéklerakóba.
A folyékony hulladék elhelyezése is megoldódott. 2005. májusában elkészült a Lajosmizsei
Települési Folyékony Hulladék fogadó állomás, melynek kapacitása 50 m3/d. A beruházás
pályázati segítséggel készült el. A meglévı szennyvíztisztító telep kapacitás növelését
végezték el az 50 m3/d települési folyékony hulladékkezelı rendszer kiépítésével. A telep
üzemeltetését a BÁCSVÍZ Zrt. látja el, aki egyben 2006. március 1. napjával a folyékony
hulladékkezelési közszolgáltató.
Az elszállított kevert települési hulladékok (EWC 20 03 01) mennyisége
Település
Elszállított
mennyiség
(kg)
2004.
2005.
2006. októberig
Lajosmizse
1 113 420
2 347 195
1 856 893
Felsılajos
124 040
188 060
175 217
Összesen
1 237 460
2 535 255
2 032 110
Forrás: Kovács Nagy Zsigmond Kft.

További változások a nem veszélyes hulladékok területén 2007-2008-as idıszakban:
A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatást végzı Kovács Nagy Zsigmond
Hulladékkezelı és Szolgáltató Kft-t jogutódlással megvásárolta a Saubermacher
Magyarország Kft, és új céget hozott létre, Lajosmizsei Hulladékszállító Kft. néven. A
Lajosmizsei Hulladékszállító Kft. és a Saubermacher Magyarország Kft. 2007. szeptember
30-ai dátummal egyesült, így a Saubermacher Magyarország Kft. a Lajosmizsei
Hulladékszállító Kft. jogutódja, és ı végzi Lajosmizse és Felsılajos településeken a
települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatást 2011. december 31. határozott ideig.
A települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás területén is történtek változások.
Lajosmizse Város Önkormányzata 2007. augusztus 17-én a maga és Felsılajos Község
Önkormányzata nevében „Települési folyékony hulladék (TFH) győjtése, és
ártalmatlanítóhelyre szállítása Lajosmizse és Felsılajos szennyvízcsatorna-csatlakozással
nem rendelkezı magán- és középületeibıl” tárgyban nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást
indított. A közbeszerzési eljárás eredményeként 2008. január 1-tıl 10 éves határozott ideig a
Faragó és Fia Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. végzi a települési folyékony
hulladékkezelési közszolgáltatást.
Adatok az elszállított kevert települési hulladékokról 2007-2008.
Település

Kommunális hulladék

Lomtalanítás (kg)
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Elektronikai

hulladék

2007.

2008.

2007.

2008.

2007.

2008.

szeptemberig

Lajosmizse
Felsılajos

2 755 000
51 000

1 661 820
30 000

47 980
3 320

43190
5 000

9 530
-

Összesen

2 806 000

1 691 820

51 300

48190

9 530

7060
Lajosmizsével
együtt

7 060

Forrás: Saubermacher Kft.

II.1.2.

Szelektíven győjtött, kiemelten kezelendı hulladékáramok

A település területén a szervezett közszolgáltatás keretében begyőjtött
kommunális hulladék nem tartalmaz szelektíven győjtendı veszél yes
hulladékokat (a közszolgáltató ezt ellenırzi). A lakossági felhasználásból
származó akkumulátorok győjtésére 2003. december 31-ig a települési
hulladéklerakó hel yen zárt konténer állt rendelkezésre. 2004. január 1-tıl a
lakosságnál keletkezı veszél yes hulladékok elhel yezésére a kecskeméti
veszél yes hulladéklerakó ad lehetıséget. Az ol yan tevéken ységet végzı
vállalkozások, egyéb gazdasági társaságok, ahol tevéken ységük során
veszél yes hulladék keletkezik, szerzıdésben állnak az adott veszél yes
hulladék elszállítására feljogosító engedéll yel rendelkezı szakvállalkozóval.
2005. áprilisától bevezetésre került Lajosmizsén és Felsılajoson a szelektív hulladékgyőjtés.
Pályázati lehetıség útján a két település 11 db, Lajosmizsén 10 és Felsılajoson 1 db
győjtıszigetet helyezett el a lakosság részére. A szigeteken 1,2 m3 –es harang alakú
győjtıedények lettek kihelyezve az üveg- papír- és mőanyag palack részére.
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 32/2008. (III. 19.) sz.
határozatával hozzájárult, hogy a költségvetési rendelet általános tartaléka terhére + 2
darab 2 m3-es PET palackos szelektív hulladékgyőjtı edényzet kerüljön beszerzésre, miután
tapasztalat szerint függetlenül attól, hogy a szigetek környezete rendezetlen, sok esetben a
konténerek kapacitása is kicsi.
Lajosmizse alábbi helyszínein kerültek elhelyezésre:
Kálvin utca eleje (PLUS Áruház bejáratával szemben)
Ybl M. u. –Radnóti M. u. keresztezıdése (ABC-vel szemben a játszótér sarka)
Móra F. u. eleje (szennyvízátemelı mögött)
Városház tér- Attila u. (Óvoda gazdasági bejárata mellett)
Mizsei u.- Rudas L. u. keresztezıdése (Mőút és a belvízcsatorna mögött)
Alkotmány u. – Illyés Gy. u. keresztezıdése (Játszótér sarka)
Bajcsy-Zs. u. – Bajza u. keresztezıdése (Cédulaház)
Szent I. tér piactéri illemhely mellett
Dózsa Gy. u. – Tarnai u. keresztezıdése (belvízátemelı mellett)
Baross tér állomáspark szélén
Felsılajoson Pesti út közterületén
A szelektív hulladékgyőjtı sziget konténereit a mindenkor hatályos közszolgáltatási
szerzıdés értelmében a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatást végzı
közszolgáltató üríti. A közszolgáltató feladata a győjtıszigetek konténereinek rendszeres
ellenırzése, telített állapotban a begyőjtés és szállítás. A gyakorlatban ez általában hetikétheti rendszerességgel történik. A közszolgáltató feladatát képezi a szigetek környezetének
tisztántartása és az edények karbantartása.
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A közszolgáltató által megadott adatok alapján a következıképpen alakultak az
elkülönülten győjtött hulladékok mennyiségei:
Hulladékfajta
mőanyag (PET palack)
papír
üveg

alkalmanként
2005.
250-350
600
2000

(kg)
2006.
200
1000
3000

2007.
200
500
2500

Forrás: Saubermacher Kft.

A közszolgáltató tapasztalatai alapján: az egyidejőleg két frakció (PET és papír) győjtése
esetén 6 óra alatt lehet a szigeteket leüríteni. Ürítési idı 20 perc/konténer. A begyőjtött
másodnyersanyag szinte értékesíthetetlen, mert a konténerek tartalma egyéb, oda nem illı
anyaggal szennyezett. A szelektíven begyőjtött hulladék kis százaléka újrahasznosításra, a
többi válogatás nélkül a Kecskeméti Regionális Hulladéklerakóban kerültek
ártalmatlanításra.
2007. decemberben Lajosmizse Város és Felsılajos Község Önkormányzata csatlakozott az
ÖKO Pannon Kht. koordináló rendszerhez, aki támogatja a tiszta, átvehetı hulladékok
értékesítését, de ez a támogatás a jelenlegi lakossági szemlélet miatt nem, vagy csak csekély
mértékben vehetı igénybe.

2006. június 1-tıl határozatlan idıre megállapodást kötött Lajosmizse Város
Önkormányzata és Felsılajos Község Önkormányzata a DESIGN Termelı, Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft-vel térítésmentes szárazelem begyőjtésre és ártalmatlanításra.
Lajosmizsén az alábbi helyeken kerültek szárazelem győjtı edények kihelyezésre:
● Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtár
1 darab
● Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és
Szociális Intézménye
2 db ( 1db Dózsa Gy. 104-106 székhely, 1 db
Dózsa Gy. u. 123. telephely)
● Általános Iskola
5 db ( 1 db Szabadság tér 13. központi épület,
1 db Szent Lajos utcai általános iskola , 1 db Sury iskola Dózsa Gy
u., 1 db Gépállomási iskola Mizsei u. , 1 db Speciális iskola)
● Lajosmizse Város Önkormányzatának Napközi Otthonos Óvodája
2 db (1 db Központi óvoda Szabadság tér 3., 1
db Rákóczi utcai óvoda)
● Általános Iskolai Kollégium
1 db
● Lajosmizse Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
1 db
Felsılajoson kihelyezett edények:
● Felsılajos Község Polgármesteri Hivatala
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4 db ( 1 db Faluház Iskola u. 12., 1 db
Általános iskola Iskola u. 16., 1 db Óvoda Óvoda u. 4., 1 db
MIZSE-COOP Kereskedelmi Rt. 3. sz. vegyesbolt Iskola u. 1.)
Mindösszesen 16 darab elemgyőjtı edényzet került kihelyezésre.
Az elemgyőjtı edények ürítése alkalomszerő.
2007. évben a Saubermacher Kft. kezdeményezésére elektronikai hulladékok szelektív
begyőjtésére is lehetıség nyílt, melynek keretében Lajosmizsén 2940 kg hőtıszekrény és
6590 kg egyéb elektronikai hulladék került begyőjtésre. 2008-ban megismétlıdött a sikeres
akció: 1520 kg hőtıszekrény és 5540 kg egyéb elektronikai hulladék győlt össze a két
településrıl a Tőzoltóság udvarán, melyet a szolgáltató ártalmatlanított.

II./2. táblázat: Az önkormányzat felelısségi körébe tartozó, a települési szilárd hulladéktól
elkülönítetten győjtött, kiemelten kezelendı hulladékáramok és éves mennyiségük (tonna/év)

Hulladék
Veszélyes hulladékok

Nem veszélyes
hulladékok

Hulladékolajok
Akkumulátorok és szárazelemek
Elektromos és elektronikai hulladékok
Kiselejtezett gépjármővek
Egészségügyi hulladékok
Állati eredető hulladékok
Növényvédı-szerek és csomagoló
eszközeik
Azbeszt
Egyéb hulladék
Csomagolási hulladékok összesen
Gumi
Egyéb
hulladék:
közterületeken
keletkezı zöldhulladék

Mennyiség
(t/év)
Lajosmizse
n.a.
n.a
n.a.
n.a.
0,8-1
35-45

Mennyiség
(t/év)
Felsılajos
n.a.
n.a
n.a.
n.a.
10-20 kg
3-5

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

nincs külön
n.a.
25

nincs külön
n.a.
n.a.

Egészségügyi hulladékok
Lajosmizse Város Önkormányzatának Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye
szerzıdésben áll a PARI-SZOLG Kft.-vel, valamint a STERCOR Kft.-vel a keletkezı egészségügyi
hulladékok elszállítása és ártalmatlanítása tekintetében. A keletkezı éves mennyiség: 0,8-1 t/év. Az
önkormányzati fenntartású intézmények közül az egészségügyi intézménynél valósult meg a szelektív
hulladékgyőjtés. Az egészségügyi veszélyes hulladékot három frakcióra bontva győjtik és szállítják el.
A frakciók a következık: tő, fecskendı; egyszer használatos (véres) frakciók; labor melléktermékekfolyékony detergensek, használt vegyszerek. A kommunális hulladék tekintetében is megvalósul a
szelektív hulladékgyőjtés, (papír, üveg, biológiailag lebomló szerves anyagok, ételmaradék)
ugyanakkor a szelektíven győjtött frakciók éves mennyisége nagyon csekély, így a jelenlegi
tervezésnél nem vettük figyelembe. A terv kétévenkénti felülvizsgálata során ez a mennyiség
számításba fog kerülni.
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A terv felülvizsgálata során a Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye az alábbi adatokat bocsátotta rendelkezésre:
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményében
keletkezı veszélyes hulladékok győjtése két frakcióban történik (1. tő, fecskendı, 2. vérrel
és egyéb váladékkal szennyezett kötszerek). Éves mennyiségük 208 kg. Elszállításukat a
Stercor Kft. végzi. 2006. év februárjától a laboratórium J0-s vérvételi helyként funkcionál,
melynél nem keletkezik reagensekbıl származó folyékony veszélyes hulladék, így a
korábbiakban alkalmazott harmadik győjtési frakció megszőnt.
A települési szilárd hulladék mennyisége 50 m3 /év, elszállítását Kovács Nagy Zsigmond Kft.
végzi. A kommunális hulladékok esetében is megvalósul az intézményi szelektív hulladék
győjtés.
Jelenleg is hasonlóképpen történik a veszélyes hulladékok kezelése.

Állati eredető hulladékok
A településen mőködik állati hulladékgyőjtı telep, melyre a lakosság az esetenként elhullott állatokat
beszállíthatja ingyenesen. Az állati hulladék, teleprıl történı elszállítására az Önkormányzat
szerzıdésben áll az ATEV Fehérjefeldolgozó Rt.-vel (szerzıdés szám: 160017). Évente elszállított
mennyiség: 40-50 t/év. Az állati hulladékgyőjtı telepre kizárólag a lakosság szállíthat be állati
hulladékot. A nagyüzemi állattartó telepeken keletkezı hulladék kezelésére külön szerzıdést kell kötni
az illetékes szakvállalkozóval.

2005. évben 39, 278 t állati hulladék került elszállításra. Az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.
végzi továbbra is a szolgáltatást a településen. Évente történik szerzıdéskötés, bár 2006.
január 1-tıl határozatlan idıre kötöttek szerzıdést a felek, azzal, hogy az ellenszolgáltatás
díjai, továbbá az átadásra kerülı hulladékok fajtája, mennyisége minden év december 15.
napjáig felülvizsgálat alá kerülnek.
2006-os évben 68, 198 t állati hulladékot helyeztek el az állati hulladék fogadó telepen és
szállított el az ATEV a Solti gyárába. Szembetőnı a mennyiségnövekedés, mely jelentıs
többletköltségeket is eredményezett. 2007. január-április idıszakban 9, 440 t került
ártalmatlanításra.
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az állati hulladék Lajosmizsei
fogadó telepre történı elhelyezéséért 2007. április 1-jétıl térítési díjat állapított meg 133.Ft/kg összegben. A díj beszedésével az állati hulladékfogadó telep üzemeltetésért felelıs
közszolgáltató van megbízva.
A térítési díj bevezetése óta eltelt idıszakban láthatóan lecsökkent a telepre beszállított
elhullott állati eredető melléktermék mennyisége (2007. április-december 5, 323 t, 2008.
január-augusztus 1, 060 t)
A mennyiségcsökkenés valószínősíthetı oka, hogy a nagy állattartó telepek külön szerzıdést
kötöttek a telepükön keletkezett állati hulladékok kezelésére és nem hordják ki a telepre.
Elıfordulhat azonban, hogy csak máshol kerül – vélhetıen- illegálisan elhelyezésre.

II.1.3. Csomagolási hulladékok
II./3. táblázat

A csomagolási hulladékok és éves mennyiségük (tonna/év)
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Hulladék

Szelektíven győjtött
mennyiség (t/év)
Lajosmizse
nincs külön

Szelektíven győjtött
mennyiség (t/év)
Felsılajos
nincs külön

Papír és karton csomagolási
hulladék
Mőanyag csomagolási
nincs külön
nincs külön
hulladék
Fa csomagolási hulladék
nincs külön
nincs külön
Fém csomagolási hulladék
nincs külön
nincs külön
Vegyes összetételő kompozit
nincs külön
nincs külön
csomagolási hulladék
Egyéb, kevert csomagolási
nincs külön
nincs külön
hulladék
Üveg csomagolási hulladék
nincs külön
nincs külön
Textil csomagolási hulladék
nincs külön
nincs külön
a II./1. táblázatban szereplı összes
a II./1. táblázatban szereplı összes
Összesen
hulladékmennyiség tartalmazza a
csomagolási hulladékokat is.

hulladékmennyiség tartalmazza a
csomagolási hulladékokat is.

A településen a csomagolási hulladékok állandó szelektív győjtése még nem valósult meg. A
szervezett közszolgáltatás keretében begyőjtött kommunális hulladék mennyisége tartalmazza a
csomagolási hulladékokat.

A csomagolási hulladékok közül a papír és karton, mőanyag, valamint az üveg csomagolási
hulladékok szelektív győjtése valósult meg 2006-ra.
Hulladékfajta
mőanyag (PET palack
papír
üveg

alkalmanként
2005.
250-350
600
2000

(kg)
2006.
200
1000
3000

2007.
200
500
2500

Forrás: Saubermacher Kft.

II.2. A felhalmozott hulladékok típusa és mennyisége

A bázisévet megelızıen (2002 január 1. elıtt) a települési szilárd és folyékony hulladék a
Lajosmizsei Szilárd és Folyékony Hulladéklerakó Helyen (Lajosmizse külterület hrsz.
0241/12, 0241/3) került elhelyezésre. A telep környezetvédelmi szempontból nem megfelelı.
A Hgt. elıírásainak megfelelıen a telep teljeskörő környezetvédelmi felülvizsgálatára 2003.
évben került sor. A felülvizsgálati dokumentáció alapján a területileg illetékes
környezetvédelmi felügyelıség (ADUKÖFE) határozatban írta elı a rekultiváció során
végrehajtandó feladatokat (határozatszám: K4K4333/04). A lerakóval kapcsolatos
intézkedések az V./20. táblázatban kerülnek ismertetésre.
II.2.1.

Nem veszélyes hulladékok
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A település területén nem veszélyes hulladék a már említett lerakó helyen került elhelyezésre. Az illegális hulladéklerakók, valamint az
elhagyott hulladék feltérképezése folyamatos, ám sajnálatos módon az illegális hulladék mennyisége különösen 2003-2004. években
számottevı növekedést mutat, állandóan változik, így a mennyiségre vonatkozóan nem áll rendelkezésre pontos adat. Az elhagyott hulladék
típusát tekintve sem áll rendelkezésre pontos adat.

Az illegális hulladéklerakókkal, a közterületen elhagyott szeméttel kapcsolatban mindkét
önkormányzat erıfeszítéseket tesz azért, hogy megszőnjenek. Hulladékgyőjtési akciókat
szerveznek, figyelemfelkeltı hirdetményeket készítenek. Lajosmizse Város Önkormányzata
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által illegális hulladéklerakók felszámolására
kiírt felhívására pályázatot nyújtott be 2008-ban, melyen a „Tisztább, hulladékmentes
Lajosmizséért” program 2,5 millió forint támogatásban részesül.

II.2.2.

A területen felhalmozott, kiemelten kezelendı hulladékáramok

A II.2.1. pontban említettekhez hasonlóan nem áll rendelkezésre pontos adat. A települési
hulladéklerakó helyen nem történt veszélyes hulladék elhelyezés a bázisévet megelızıen. Az
illegálisan lerakott hulladékok tekintetében nem áll rendelkezésre pontos adat.

II.2.3. Csomagolási hulladékok

A csomagolási hulladékok szelektív győjtése még nem megoldott, így a településen külön
felhalmozott csomagolási hulladékokról nincs adat.
A csomagolási hulladékok közül a papír és karton, mőanyag, valamint az üveg csomagolási
hulladékok szelektív győjtése valósult meg 2006-ra.

II.3. A településre beszállított és onnan kiszállított hulladékok típusa és éves mennyisége
II.3.1.

Nem veszélyes hulladékok
Szilárd hulladék

A bázisévben keletkezett 3.220 t/év települési szilárd hulladék, a lajosmizsei Szilárd és
Folyékony Hulladéklerakó Helyen került elhelyezésre, így 2002-ben nem volt a településrıl
hulladékkiszállítás. 2004. január 1.-tıl a szilárd hulladék a Kecskeméti Regionális
Hulladéklerakóba kerül, ahol Eu-s elıírásoknak megfelelıen kezelik, ártalmatlanítják.
A bázisévben a településre beszállított hulladék mennyisége: 520t/év, amely Felsılajos
településrıl került beszállításra. Más településrıl nem szállítottak a telepre hulladékot.
Az építési-bontási hulladék helyben marad.
Folyékony hulladék
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A település csatornázottsága mintegy 25%. Azon ingatlanokról, ahol nem áll rendelkezésre
közcsatorna hálózat, a települési folyékony hulladék túlnyomó többségében tengelyen kerül
elszállításra. Az így elszállított mennyiség: 4900-5000 t/év. A tengelyen szállított települési
folyékony hulladék a bázisévben a települési Szilárd és Folyékony Hulladéklerakó Helyen
került elhelyezésre, így nem történt a településrıl kiszállítás. 2004. év IV. negyedév – 2005. I.
negyedév között tervezi az Önkormányzat a Városi Szennyvíztisztító Telepen, Települési
Folyékonyhulladék Fogadó Állomás létesítését, mely a tervek szerint lehetıvé teszi a TFH,
uniós elıírásoknak megfelelı fogadását, kezelését.
A bázisévben a településre beszállított TFH mennyisége: kb. 400 t/év. Ez a mennyiség
Felsılajos településrıl került beszállításra. Más településrıl nem szállítottak be TFH-t.

2006. március 1-óta a BÁCSVÍZ Zrt. végzi a folyékony hulladékkezelési közszolgáltatást a
két településen és üzemelteti a Lajosmizsei Szennyvíztiszító Telepet. A települési folyékony
hulladékot fenti telepen, illetve a Táborfalvi Szennyvíztisztító Telepen lehet elhelyezni. A
közszolgáltató adatai alapján 2006. március 1. és 2006. szeptember 30. között Lajosmizsérıl
4814 m3 (napi átlag 26 m3 ), Felsılajosról 420 m3 (napi átlag 2,3 m3 ) települési folyékony
hulladék (TFH) került beszállításra a telepre. A két településrıl átlagosan napi 28, 3 m3
szennyvíz érkezik tengelyen. A TFH fogadó állomás kapacitása 50 m3 /nap. Az idıszakban
az összes kapacitás 9300 m3 /nap. A TFH fogadó állomás kihasználtsága 56 %.
Lajosmizse város csatornázottsága lakosságra vetítve 20 %, területre vetítve 30 %.
A II.1.2. pontban kifejtettek alapján 2008. január 1-tıl a települési folyékony
hulladékkezelési közszolgáltatást a Faragó és Fia Kft. végzi.
A BÁCSVÍZ Zrt., mint a Lajosmizsei Folyékony Hulladékleürítı telep üzemeltetıjének
adatai értelmében 2007. évben 7218 m3 , a Táborfalvi Szennyvíztisztító Telepre 4383 m3
összesen 11 601 m3 szennyvíz került leürítésre.

II./4. táblázat

A településre beszállított és onnan kiszállított nem veszélyes hulladékok
és éves mennyiségük

Hulladék

Településre
beszállított
(t/év)
Lajosmizse
520
2.200

Településre
beszállított
(t/év)
Felsılajos
0
0

Településrıl
kiszállított
(t/év)
Lajosmizse
0
0

Településrıl
kiszállított
(t/év)
Felsılajos
520
2.200

Települési szilárd hulladék
Települési folyékony
hulladék
Kommunális
0
0
280 Nem keletkezik
szennyvíziszap
Építési-bontási hulladékok
0
0
0
0
és egyéb inert hulladékok
Mezıgazdasági és
Nem keletkezik Nem keletkezik Nem keletkezik Nem keletkezik
élelmiszeripari nem
veszélyes hulladékok
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Hulladék

Településre
Településre
Településrıl
Településrıl
beszállított
beszállított
kiszállított
kiszállított
(t/év)
(t/év)
(t/év)
(t/év)
Lajosmizse
Felsılajos
Lajosmizse
Felsılajos
Ipari és egyéb gazdálkodói Nem keletkezik Nem keletkezik Nem keletkezik Nem keletkezik
nem veszélyes hulladékok
Összesen
2.720
0
280
2.720
A fenti adatok a bázisévre vonatkoznak.

II.3.2.

A településre beszállított és onnan kiszállított, kiemelten kezelendı hulladékáramok

Állati eredető hulladékok
Az állati hulladék a 2.1.2. pontban említett telepen kerül elhelyezésre ideiglenesen, melyet a
már említett szakvállalkozó győjtıjárat keretében hetente elszállít. Az évente a településrıl
kiszállított mennyiség: 40-50 t/év. A településre Felsılajosról történik állati hulladék
beszállítás, éves mennyiség: kb. 3-5 t/év.
Egészségügyi hulladékok
Lajosmizse Város és Felsılajos Község Önkormányzatai között az egészségügyi alapellátások
tekintetében feladatellátási szerzıdés van érvényben. Így a Felsılajoson keletkezı
egészségügyi hulladék Lajosmizsére kerül és innen szállítják el az említett szolgáltatók, ennek
következtében Lajosmizsére éves szinten mintegy 10-15kg egészségügyi hulladék kerül
beszállításra.
A Lajosmizse Város Önkormányzatának Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális
Intézményében keletkezı egészségügyi hulladékok a 2.1.2. pontban említett szolgáltatókon
keresztül kerülnek elszállításra és ártalmatlanításra.
Gumi hulladékok
A gumiabroncs hulladék külön győjtése és elhelyezése, hasznosítása, ártalmatlanítása nem
megoldott.

Egyéb, kiemelten kezelendı hulladékot a településen nem győjtenek.

II./5. táblázat:

Az önkormányzat felelısségi körébe tartozó, a településre beszállított és

onnan kiszállított, kiemelten kezelendı hulladékáramok és éves mennyiségük
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Településre Településrıl Településr
beszállított kiszállított
ıl
(t/év)
(t/év)
kiszállított
Felsılajos
Lajosmizse
(t/év)
Felsılajos
10-15 kg
0
0,8-1
10-15 kg

Településre
beszállított
(t/év)
Lajosmizse

Hulladék

Veszélyes Egészségügyi
hulladékok hulladékok
Állati eredető
hulladékok
Nem
Csomagolási
veszélyes hulladékok összesen
hulladékok Gumi

3-5

0

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

40-50

3-5

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

II.3.3. Csomagolási hulladékok
Mivel a csomagolási hulladékok szelektív győjtése sem megoldott, így a településre
beszállított 520 t/év hulladékmennyiség sem szelektíven került győjtésre, így a be- és
kiszállított csomagolási hulladékok mennyiségére vonatkozóan nincs külön adat.
Felsılajos településre is kiterjedı hulladékkezelési közszolgáltatás mőködik. Felsılajoson
begyőjtött kommunális hulladék a Kecskeméti Regionális Hulladéklerakóba kerül. 1 db
szelektív hulladékgyőjtı szigeten a lakosok papír-mőanyag-üveg hulladékaikat
térítésmentesen elhelyezhetik.
Feltételezhetıen a csomagolási hulladékok a háztartási hulladékok 2/3-át teszik ki. Jelenleg
ez az érték a kommunális hulladék begyőjtés alkalmával nem érzékelhetı, mert a lakosság
nagy része a csomagolási hulladékát a háztartási hulladékkal keveri és a heti
hulladékszállítási közszolgáltatás során elszállítatja. Sokan nem veszik, vagy nem
megfelelıen veszik igénybe a szelektív hulladékgyőjtı konténereket. Pedig ezek nagy
elırelépést jelentenek a környezetvédelem fejlıdésében. A szelektív hulladékgyőjtési
program szükségessége és elınyei:
- csökken a lakosságtól begyőjtendı kommunális hulladék mennyisége
- térítésmentesen elhelyezheti a lakos az újrahasznosítható hulladékot a
győjtıkonténerekben
- nagy mennyiségben elkülönítetten begyőjtött újrahasznosítható papír, üveg, mőanyag
piaci értéke egyre nı, hiszen folyamatosan növekszik az újrahasznosítható anyagok
feldolgozó ipara
- környezeti kockázat csökkentése, kíméljük az alapanyagkészletet és az
energiahordozókat
- környezetorientált, természetvédı életvitel alakul ki, mely elınyösen hat a település
környezettudatos fejlıdésére

II. 4. A
II.4.1.

T E R V E ZÉ S I T E R Ü L E T É V E S HU L L A D É KM É R L E G É N E K B E M U T A T Á S A

Nem veszélyes hulladékok
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LAJOSMIZSE

II./6. táblázat A nem veszél yes hulladékok kezelési arán yainak bemutatása
(hulladékmérleg)
Hulladék
Települési szilárd hulladék
Települési folyékony hulladék
Kommunális szennyvíziszap
Építési-bontási hulladékok és egyéb
inert hulladékok
Mezıgazdasági és élelmiszeripari nem
veszélyes hulladékok
Ipari és egyéb gazdálkodói nem
veszélyes hulladékok
Összesen

Hasznosítás
t/év
%
-

Égetés
t/év
%
-

Lerakás
Egyéb kezelt
t/év
%
t/év
%
3220 100
27.456 100
280 100
50 100
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3270

100 27.736

100

FELSİLAJOS

II./7. táblázat A nem veszél yes hulladékok kezelési arán yainak bemutatása
(hulladékmérleg)

Hulladék
Települési szilárd hulladék
Települési folyékony hulladék
Kommunális szennyvíziszap
Építési-bontási hulladékok és egyéb
inert hulladékok
Mezıgazdasági és élelmiszeripari nem
veszélyes hulladékok
Ipari és egyéb gazdálkodói nem
veszélyes hulladékok
Összesen

Hasznosítás
t/év
%
-

Égetés
t/év
%
-

Lerakás
Egyéb kezelt
t/év
%
t/év
%
520 100
2.200 100
15 100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

520

100

Szilárd hulladék

A bázisévben a települési szilárd hulladék nem került hasznosításra.
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2.215

100

Kommunális Szennyvíziszap
Kommunális szennyvíziszap a lajosmizsei szennyvíztisztító telepen, a közcsatornán
beérkezett kommunális szennyvíz tisztítása során keletkezik.
A kommunális szennyvíziszapot iszapprés segítségével víztelenítik, majd átmeneti tárolás
után a kecskeméti szennyvíztisztító telepre kerül beszállításra, ahol az ott keletkezı iszappal
együtt engedéllyel rendelkezı mezıgazdasági területekre helyezik ki.
II.4.2.

Kiemelten kezelendı hulladékáramok

LAJOSMIZSE

II./8 táblázat

Az önkormányzat felelısségi körébe tartozó kiemelt hulladékáramok
kezelési arányainak bemutatása (hulladékmérleg)

Hulladék

Hasznosítás

Veszélyes hulladékok
Egészségügyi hulladékok
Állati eredető hulladékok
Egyéb hulladék
Nem veszélyes hulladékok
Csomagolási hulladékok összesen
Gumi
Egyéb hulladék : közterületeken keletkezı

t/év

%

0,8-1
35-45
-

Égetés

Lerakás

Egyéb
kezelt
t/év
%

t/év

%

t/év

%

100
100
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25

100

-

-

zöldhulladék

FELSİLAJOS
II./9 táblázat

Az önkormányzat felelısségi körébe tartozó kiemelt hulladékáramok
kezelési arányainak bemutatása (hulladékmérleg)

Hulladék

Hasznosítás
t/év

Veszélyes hulladékok
Egészségügyi hulladékok
Állati eredető hulladékok
Egyéb hulladék
Nem veszélyes hulladékok
Csomagolási hulladékok összesen
Gumi
Egyéb hulladék : közterületeken keletkezı

Lerakás

Egyéb
kezelt
t/év %

t/év

%

t/év

%

-

100
100
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10-15 kg

3-5

zöldhulladék
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%

Égetés

Közterületen keletkezı zöldhulladék
Lajosmizsén az önkormányzati fenntartású parkokban, tereken, más közterületeken az
önkormányzat parkfenntartó brigádja végzi a közterületek karbantartását. A karbantartás
során keletkezı nyesedék, főhulladék, gallyak stb. bázisévben lerakásra kerültek a
hulladéklerakó helyen.

Az önkormányzat tulajdonát képezı területek, valamint a közterületek gyommentesítését a
hivatalnál közmunkát végzık és egy helyi vállalkozó végezte vállalkozási szerzıdésben
rögzített feltételek szerint. 2005. évben 144 180 m2, 2006. évben 401 472 m2, 2007. évben
206 561 m2 és 2008-ban 342 687 m2 területet gyommentesítettek. A munkát motoros
főkaszával és zúzógéppel végezték, a gyomokat teljesen felaprítva, így a zöldhulladék
helyben maradt.
A településen keletkezı zöldhulladékot (falevél, avar, nyesedék) a hatályos helyi rendelet
értelmében elsısorban komposztálni kell, az égetés szabálysértésnek minısül. Ahol nincs
lehetıség komposztálni, a lakosok a közszolgáltatótól megvásárolható cégemblémás
zsákban vitethetik el a zöldhulladékot. A Dózsa Gy. fıúton és a Bajcsy-Zs. utcában élık
részére a helyi jelentıségő védett platánfák leveleinek összegyőjtéséhez az önkormányzat
biztosít zsákokat, melyeket el is szállít. 2008. évben lehetıség nyílt arra, hogy a volt
Városháza mögötti bekerített udvarban térítésmentesen lehet beszállítani zöldhulladékot,
melyet további feldolgozás céljából egy vállalkozó elszállít.

II.4.3. Csomagolási hulladékok

A csomagolási hulladékok szelektív győjtése még nem megoldott, így a településeken külön
felhalmozott csomagolási hulladékokról nincs adat.
A csomagolási hulladékok közül a papír és karton, mőanyag, valamint az üveg csomagolási
hulladékok szelektív győjtése valósult meg 2006-ra.

A család életéhez szükséges termékek legtöbbjét csomagolt állapotban visszük haza. Ezek a
csomagolások azt célozzák, hogy az áru, amit megvettünk, sértetlenül, tisztán érkezzen meg a
háztartásba. Amint használni kezdjük a friss szerzeményeket, a csomagolástól –mint felesleges
holmitól – szeretnénk azonnal megszabadulni, ezért az a szemétben köt ki. A háztartásban keletkezı
hulladék mintegy 30-40%-a csomagolásból származik. A csomagolások mind funkciójuk (céljuk)
szerint, mind anyagukat tekintve, különböznek egymástól. A funkció szerinti megkülönböztetés a
vásárlókat kevéssé érintı kérdés, leginkább kereskedelmi célból van jelentısége, mint például az
úgynevezett győjtıcsomagolásnak, amely több termék összefogását valósítja meg, és az üzlet
polcaira rakása elıtt már ki is bontják belıle a termékeket. Ilyen csomagolással esetenként a
vásárló is találkozik, például, ha diszkont áruházban akciós terméket árulnak. Anyaguk alapján a
leggyakrabban papír, mőanyag, fém, üveg csomagolóeszközökkel találkozunk. Ezek között lehet
egyszer használatos és több-utas, vagyis betétdíjas csomagolóeszköz Az egyszer használatos
csomagolást a termékkel együtt megvásároljuk, és a szemétbe kerülése pillanatában értékét veszti,
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sıt, a hulladék elszállításáért fizetnünk kell. Pénztárcánk szempontjából tehát nem túl elınyös
(viszont kényelmes) megoldás. Általában lehetıségünk van arra, hogy a vásárláskor olyan terméket
válasszunk, amely kevesebb hulladékot jelent kicsomagolása vagy elhasználódása után (nagy tételő
vásárlás), illetıleg a csomagolási hulladék térfogata jelentısen csökkenthetı akkor, ha kis
fáradsággal összehajtogatjuk, laposra tapossuk stb. A piacon vásárolt termékekhez vihetünk
kosarat, így kevesebb csomagolási hulladék keletkezik, és a termékek is frissebbek. A kicsomagolást
követıen vagy a termék elhasználása után néhány csomagolóeszköz más célra tovább használható a
háztartásban. Néhány példa: bébiételes üvegek főszertartóként, nagyobb konzerves üvegek saját
befızés esetén lekvár vagy befıtt, esetleg az alapvetı élelmiszerek (liszt, cukor, só) tárolására, a
joghurtos, tejfölös mőanyag dobozok, poharak palántanevelésre, nagyobb kartondobozok a
ritkábban (szezonálisan) használt ruhanemő tárolására. A több-utas, vagyis betétdíjas
csomagolóeszközben forgalmazott termékek vásárlása számunkra anyagilag mindenképpen elınyös,
hiszen csak az elsı termék vásárlásakor kell kifizetnünk a csomagolóeszközt, betét-díj formájában.
Amikor a kiürült palackot visszavisszük, a betétdíjat visszakapjuk vagy új termék vásárlásánál
beszámítják az árba.
A gyártók-forgalmazók szívesen reklámozzák az egyszer használatos (eldobható) csomagolású
terméket, hiszen így számukra nem jelentkeznek a töltıüzembe szállítás és mosás költségei, de
természetesen nem hangsúlyozzák azt, hogy mennyit fizetünk a csomagolásért, pedig ez sokszor
jelentıs mértékő a termék árához viszonyítva. Több forgalmazónál elıfordul, hogy üzletpolitikáját
úgy alakítja, hogy az egyszer használatos csomagolású termékét nyomott áron kínálja a betétdíjas
termékek rovására annak érdekében, hogy a vásárlói szokásokat így befolyásolja. Sok vásárló nem
gondolja végig, hogy az üzleten megtakarított összeget a hulladék elszállításáért kifizeti. A
költségeinket csökkenthetjük azáltal, ha a feleslegessé vált csomagolási hulladékot otthoni,
anyagonkénti elkülönített győjtés után szelektív győjtıhelyen leadjuk. A győjtıhelyen a hulladék
átadás számunkra ingyenes, így a kukába kerülı hulladékért miután mennyisége kisebb kevesebbet
kell fizetni.
A szelektív győjtıhelynek többféle kialakítása létezik, és a települési önkormányzat dönt abban,
hogy ezek közül melyiket vezeti be a településen. A hulladékgyőjtı udvarban amely körülkerített,
speciális győjtıedényzettel ellátott telephely, ahol a szelektálást képzett személyzet segíti leadhatjuk a
csomagolási hulladékok legtöbbjét, papírt, mőanyagot, üveget és fémdobozt mindenképpen.
Elıfordulhat, hogy a kombinált csomagolóanyagokból álló ún. tetra-pak csomagolások átvételére
nincs lehetôség (mert egyenlıre nehézkes a hasznosításuk). Lehetséges a szelektív győjtésre
győjtıszigetek kialakítása, amikor a speciális győjtıedényeket közterületen, nagyobb forgalmú
csomópontokon, bevásárlóközpontban, parkolóban, intézmények szomszédságában helyezik el, hogy
könnyen megközelíthetık legyenek. Ezek a győjtıpontok már némi gyakorlatot feltételeznek a
lakosság részérıl, vagyis, hogy képesek egyedül osztályozni a hulladékokat. Ebben a szelektálásban
segítenek az edények oldalán elhelyezett feliratok, amelyek a hulladékok anyagára vonatkoznak és
gyakran segítenek piktogramok, illetve magyarázó információk, hogy mit lehet az edénybe tenni és
mit nem célszerő.
Fontos, hogy a csomagolási hulladékokat ne keverjük össze, lehetıleg kimosott, kiöblített tiszta
hulladékot dobjunk a szelektív hulladékgyőjtésre szolgáló edényekbe. A betétdíjas palackokat
váltsuk vissza, vásárlásnál legyünk megfontoltak: ne vegyünk hármas csomagolásban néhány szem
bonbont, mőanyag reklámszatyrot stb.
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FEJEZET

A HULLADÉKKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ALAPVETİ
MŐSZAKI KÖVETELMÉNYEK
III.1. A jogszabályokban meghatározott mőszaki követelmények és a területen folyó hulladékkezelésre
elıírt követelmények ismertetése

III/1. táblázat: A területen fol yó, hulladékkezelésre kiadott
körn yezetvédelmi hatósági engedél yesek megnevezése, címe, az engedél y
tárgya, száma
Engedélyes neve

Kovács Nagy
Zsigmond

Cím

6050 Lajosmizse,
közös 66/a.

6000 Kecskemét
Kecskeméti
Strázsa u. 9.
Regionális
Hulladéklerakó*

Telephely

Tárgy

Engedély
száma

AUTO UNIVERZÁL Kft. egyéb települési
Kecskemét Csáktornyai u. 46.

6000 KecskemétKisfái,

K4K2982/04
hulladék, építési
és bontási
hulladékok
hulladékkezelési 73.725-20/2002
engedély

Engedély
érvényességi
ideje
2007. május
15.

2006. július 31.

hrsz. 0737/12
* 2004 január 1.-tıl kerül a települési szilárd hulladék a Kecskeméti Regionális Hulladéklerakóba

A Lajosmizse Városi Szilárd és Folyékony hulladéklerakó hely nem rendelkezik engedéllyel.
A területileg illetékes környezetvédelmi felügyelıség (ADUKÖFE) határozatban kötelezte
Lajosmizse Város Önkormányzatát a telepek lezárására (határozatszám: K4K4333/04).
A szilárd hulladékkezelési közszolgáltató a bázisévben a települési szilárd hulladék
begyőjtését, szállítását, elhelyezését, ártalmatlanítását végezte. 2004. január 1.-tıl a szilárd
hulladék befogadását, kezelését, ártalmatlanítását a Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó
végzi.
A folyékony hulladékkezelési közszolgáltatók jelenleg nem rendelkeznek a tevékenységre
feljogosító szakhatósági engedéllyel. A területileg illetékes környezetvédelmi felügyelıséghez
már adtak be engedély iránti kérelmet, de az elutasításra került. A Lajosmizse Városi
Szennyvíztisztító Telepen létesítendı TFH fogadóállomás megépülésekor a folyékony
hulladék elhelyezése, ártalmatlanítása már az Uniós elıírásoknak megfelelı lesz, így a
közszolgáltatok valószínősíthetıen megkapják a tevékenység végzéséhez szükséges
szakhatósági engedélyt.
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Felülvizsgálat idıszakában:
2006. évben a folyékony hulladékkezelés területén lényeges változások következtek be a
településen. A közszolgáltatást végzı vállalkozók környezetvédelmi engedély hiányában
végezték a tevékenységet, melyet az elıírt idıpontra nem tudták megszerezni. Lajosmizse
Város Önkormányzatának Képviselı-testülete kezdeményezte a folyékony hulladék
elszállítására létrejött közszolgáltatási szerzıdés közös megegyezéssel történı felbontását
2006. március 1. napjával és a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás
ellátására új közszolgáltatási szerzıdést kötött a BÁCSVÍZ Zrt-vel. Az új közszolgáltató
valamennyi engedéllyel rendelkezik.
A szilárd hulladékkezelési közszolgáltató 2006. július 28-ával egyéni cége jogutódjaként
Kovács Nagy Zsigmond Hulladékkezelı és Szolgáltató Kft. került bejegyzésre.
2006. június 1-tıl határozatlan idıre megállapodást kötött Lajosmizse Város
Önkormányzata és Felsılajos Község Önkormányzata a DESIGN Termelı, Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft-vel térítésmentes szárazelem begyőjtésre és ártalmatlanításra.
Jelenleg:
A II. 1. 1. pontban kifejtettek értelmében a települési szilárd hulladékkezelési
közszolgáltatást a Saubermacher Magyarország Kft, a települési folyékony hulladékkezelési
közszolgáltatást a Faragó és Fia Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. végzi Lajosmizse és
Felsılajos településeken.
Fentiekben foglaltaknak megfelelıen a Hulladékgazdálkodási Terv „A területen folyó,
hulladékkezelésre kiadott környezetvédelmi hatósági engedélyesek megnevezése, címe, az
engedély tárgya, száma” címő III/1. táblázatát módosítani kell, a változásokat át kell
vezetni.
Módosított III/1 táblázat: A területen folyó hulladékkezelésre kiadott környezetvédelmi
hatósági engedélyesek megnevezése, címe, az engedély tárgya,
száma
Engedélyes neve

Cím

Telephely

Saubermacher
Magyarország Kft.
Kecskeméti
Regionális
Hulladéklerakó
Közszolgáltató Kft.
Faragó és Fia
Környezetvédelmi
és Szolgáltató Kft.

1021 Budapest,
Ötvös J. u. 1/b
6000 Kecskemét
Strázsa u. 9.

6070 Izsák, Vadas
dőlı 396/6 hrsz.
6000 KecskemétKisfái,

1094 Budapest,
Viola u. 16-18. 1.
em. 108.

2366 Kakucs, Rónay
Gy. u. 2.

DESIGN Termelı,
Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft.

6000 Kecskemét
Ipar u. 6.

6000 Kecskemét

hrsz. 0737/12

Tárgy

Engedély
száma

Engedély
érvényességi
ideje

hulladékok
begyőjtése
egységes
környezethasz
nálati
engedély
hulladékok
begyőjtése

14/442-11/2006.
(OKTVF)
10.862-120/2005.

2009. 06. 08.

14/3179-9/2008.
(OKTVF)

2011. augusztus
22.

veszélyes
hulladékok
begyőjtése,
szállítása

14/3221-8/2008.
(OKTVF)

2011. augusztus
04.

15 év

0132/89/A hrsz.

Ipar u. 6.

50

IV.
AZ

FEJEZET

EGYES HULLADÉKTÍPUSOKRA VONATKOZÓ
SPECIÁLIS INTÉZKEDÉSEK

LAJOSMIZSE
Szilárd Hulladék
 Lajosmizse
Város
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
a
hulladékgazdálkodásról
szóló
2000.
évi
XLIII.
törvény
(a
továbbiakban: Hgt.) 56.§.-ában foglaltaknak megfelelıen 2002.
január 1. napjától megszervezte a települési szilárd hulladék-, és a
szennyvízelvezetı hálózatra nem kötött ingatlanokra vonatkozóan a
települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatást.
 A
hulladékkezelési
közszolgáltató
kiválasztásáról
és
a
közszolgáltatási szerzıdésrıl szóló 241/2000. (XII.23.) Korm.
rendelet alapján megtörtént a szilárd és folyékony hulladékkezelési
közszolgáltatók kiválasztása.
 A
települési
szilárd
és
folyékony
hulladékkal
kapcsolatos
a
szervezett
hulladékkezelési
kötelezı
tevékenységekrıl,
közszolgáltatás igénybevételérıl szóló 27/2001 (XII. 20.) ÖR.
 A
települési
szilárd
és
folyékony
hulladékkal
kapcsolatos
tevékenységekrıl,
a
szervezett
hulladékkezelési
kötelezı
közszolgáltatás igénybevételérıl szóló 17/2002 (IX. 4.) ÖR.
 A Hgt. valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995.
évi
LIII.
törvény
(a
továbbiakban:
Kt.)
vonatkozó
rendelkezéseinek
megfelelıen
teljes
körő
környezetvédelmi
felülvizsgálat elvégeztetése a Zöld Vonal 2000. Környezetvédelmi
Tanácsadó
Bt.-vel
(207/2002.
sz.
ÖH.).
A
felülvizsgálati
dokumentáció elkészült, az ADUKÖFÉ-nek megküldésre került
jóváhagyásra a jogszabályokban foglaltaknak megfelelıen.
 A jogszabályi rendelkezések figyelembevételével döntés a 0241/3 és
0241/12 hrsz-ú hulladéklerakó hely lezárásáról 2004. január 1.
napjával.
 Szándéknyilatkozat
megtétele
a
Kecskeméti
Regionális
Hulladéklerakó igénybevételérıl (63/1999. sz. ÖH.)
 Egyeztetı tárgyalások a Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Kht.vel a települési szilárd hulladék 2004. január 1. napjával történı
elhelyezésérıl, árajánlat bekérése.
 Egyeztetı
tárgyalások
az
A.S.A.
Környezetvédelem
és
Hulladékgazdálkodás Magyarország Kft.-vel a települési szilárd

51

hulladék 2004. január 1. napjával történı elhelyezésérıl, árajánlat
bekérése.
 2004. január 1.-tıl a települési szilárd hulladék a Kecskeméti
Regionális Hulladéklerakóba kerül.
 A Lajosmizse Város Szilárd és Folyékony Hulladéklerakó telepek
rekultivációs és pénzügyi tervének elkészíttetésére megbízás adása.
(Rex Terra Kft 2004. július 16.)
További intézkedések:
♦ Rekultivációs terv elfogadása K4K5784/04 határozattal (ADUKÖFE 2004. augusztus 30.)
♦ 2005. március monitoring kutak kiépítése a lezárt hulladéklerakó telepen
♦ 2005. április papír-mőanyag-üveg hulladékok szelektív győjtésének bevezetése
♦ 2006. január Vízjogi üzemeltetési engedély megadása a monitoring kutakra K6K615/06
(ADU-KTVF)
♦ 2006. április Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszerben való részvétel szándéka
38/2006. (IV. 19.) ÖH.
♦ 2006. június térítésmentes elemgyőjtés bevezetése
♦ hulladékgyőjtési akciók
♦ Lajosmizsei Hulladéklerakó rekultivációs tervének felülvizsgálata, melyet a Dél-dunántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 6145-1/2008. határozattal
jóváhagyott.
♦ Saubermacher Magyarország Kft. végzi a közszolgáltatást a közszolgáltatási szerzıdésben
foglalt feltételek alapján.
♦Illegális hulladéklerakók felszámolása pályázati lehetıséggel.
Folyékony hulladék

 Döntés
Lajosmizse,
Ladánybene,
Felsılajos,
települések
szennyvízkezelésének és csatornázásának társulás formájában
történı megvalósításáról (7/1999.sz.ÖH.).
 Lajosmizse
Város
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
a
hulladékgazdálkodásról
szóló
2000.
évi
XLIII.
törvény
(a
továbbiakban: Hgt.) 56.§.-ában foglaltaknak megfelelıen 2002.
január 1. napjától megszervezte a települési szilárd hulladék-, és a
szennyvízelvezetı hálózatra nem kötött ingatlanokra vonatkozóan a
települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatást.
 Döntés
2003.
évben
Lajosmizse,
Felsılajos,
települések
szennyvízkezelésének és csatornázásának tervezési, engedélyezési
dokumentációjának elkészíttetésérıl (Ladánybene idıközben kivált)
 A
szennyvízberuházás
megvalósíthatósági
tanulmányának
elkészíttetése és a vízjogi létesítési engedélyeztetési eljárás
lebonyolíttatása a BENKÓ Mérnöki Szolgáltató Bt.-vel. (65/2003. sz.
ÖH.)
 Elvi vízjogi engedély megszerzése: 2004. június 9.
További intézkedések:
♦ 2005. április Városi Szennyvíztisztító Telep bıvítése, Települési Folyékony Hulladék
fogadó telep kialakítása
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♦ 2005. december 15. Az ADUTVT Szakmai Bizottsága jóváhagyta hiánypótlással
Lajosmizse és Felsılajos szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának
megvalósíthatósági tanulmányát.
♦ 2006. március közszolgáltatási szerzıdés bontás, új közszolgáltatási szerzıdés kötése,
ártalmatlanító helyek kijelölése.
♦2007. augusztusban nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása Lajosmizse és
Felsılajos településekrıl származó TFH begyőjtése és szállítására közszolgáltató
kiválasztása.
♦KEOP-1.2.0./1F szennyvízelvezetés és tisztítás két fordulós pályázat benyújtása –
Lajosmizse Város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése,
mely elsı körben 72 204 950 forintot nyert. Folynak az elıkészületi munkák.

FELSİLAJOS
Szilárd Hulladék
 Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2003.
január 1. napjától csatlakozott a Lajosmizse Város Önkormányzata
által
megszervezett
szilárd
és
folyékony
hulladékkezelési
közszolgáltatáshoz,
ezáltal
eleget
tett
közszolgáltatásmegszervezési
kötelezettségének
a
Hgt.-ben
foglaltaknak
megfelelıen.
További intézkedések:
♦ 2005. április papír-mőanyag-üveg hulladékok szelektív győjtésének bevezetése
♦ 2006. június térítésmentes elemgyőjtés bevezetése
♦ hulladékgyőjtési akciók
Folyékony hulladék
 Döntés
Lajosmizse,
Ladánybene,
Felsılajos,
települések
szennyvízkezelésének és csatornázásának társulás formájában
történı megvalósításáról (7/1999.sz.ÖH.).
 Döntés
2003.
évben
Lajosmizse,
Felsılajos,
települések
szennyvízkezelésének és csatornázásának tervezési, engedélyezési
dokumentációjának elkészíttetésérıl (Ladánybene idıközben kivált)
 A további intézkedések tekintetében a lajosmizsénél leírtak az
irányadók
További intézkedések:
♦ 2005. április Városi Szennyvíztisztító Telep bıvítése, Települési Folyékony Hulladék
fogadó telep kialakítása
♦2005. december 15. Az ADUTVT Szakmai Bizottsága jóváhagyta hiánypótlással
Lajosmizse és Felsılajos szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának
megvalósíthatósági tanulmányát
♦ 2006. március közszolgáltatási szerzıdés bontás, új közszolgáltatási szerzıdés kötése,
ártalmatlanító helyek kijelölése
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♦Lajosmizse Várossal együtt nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása a TFH
begyőjtésére és szállítására, közszolgáltató kiválasztása.

V. FEJEZET

A

HULLADÉKOK KEZELÉSE , A KEZELİTELEPEK ÉS
LÉTESÍTMÉNYEK , A KEZELÉSRE FELHATALMAZOTT
VÁLLALKOZÁSOK
V.1. Hulladékok győjtése és szállítása
Szilárd hulladék
A bázisévben került megszervezésre lajosmizsén a szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás.
Felsılajos tekintetében ez 2003. január 1. napjával történt meg. A közszolgáltatás jelenleg a
települések belterületére terjed ki, Lajosmizsén mintegy 2400, Felsılajoson mintegy 250
ingatlant érint. A hulladék elszállítása heti egy alkalommal történik, körzetek szerinti
bontásban. A lajosmizsei belterület négy körzetre van felosztva, Felsılajos egy körzet. A
közszolgáltatói feladatokat jelenleg Kovács Nagy Zsigmond szilárd hulladékkezelési
közszolgáltató látja el. Az építési törmelék (Lajosmizse:50 t/év, Felsılajos: 15 t/év) – amely
helyben marad - szállítását is a közszolgáltató végzi.
Jelenleg nem mőködik a településeken szelektív hulladékgyőjtés, így győjtıszigetek sem
kerültek kialakításra ezidáig.
A tervek között szerepel hulladékgyőjtı szigetek kialakítása pályázati források
igénybevételével, valamint 2004. évben egyedi akciók kerülnek lebonyolításra bevezetı
jelleggel, az egyes hulladékfrakciókra vonatkozóan.
Változások 2006-ban:
A szilárd hulladékkezelési közszolgáltató továbbra is Kovács Nagy Zsigmond, aki 2006.
júliusától társas vállalkozás formájában végzi a tevékenységet. 2005. áprilistól a szelektív
hulladékgyőjtésre kijelölt hulladékgyőjtı szigetek konténereit is a közszolgáltató üríti. Ezen
kívül évente egy alkalommal a közszolgáltató kap megbízást a lomtalanítás és zöldhulladék
győjtés lebonyolítására.
További változások 2008-ba:
Saubermacher Magyarország Kft. végzi a közszolgáltatást, aki a közszolgáltatási szerzıdés
értelmében végzi a települési szilárd hulladék heti rendszerességgel történı begyőjtését,

elszállítását, a Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó ártalmatlanító helyen való
elhelyezését, a hatóságilag bezárt Lajosmizse 0241/3 és 0241/12 hrsz-ú folyékony-és szilárd
hulladéklerakó telep felügyeletét, az állati hulladékgyőjtı üzemeltetését. A közszolgáltató
feladatát képezi a Lajosmizsén és Felsılajoson kihelyezett szelektív hulladékgyőjtı szigetek
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konténereinek állandó ellenırzése, a megtelt konténerek ürítése és a hulladékgyőjtı
szigetek környezetének tisztántartása. Évente elvégzi a lomtalanítást és saját
kezdeményezésre elektronikai hulladékgyőjtést szervez.

Folyékony hulladék
Lajosmizsén a csatornázottság mintegy 25%. A fennmaradó ingatlanokról a folyékony
hulladék tengelyen kerül elszállításra. A bázisévben került megszervezésre a folyékony
hulladékkezelési közszolgáltatás a szennyvízelvezetı hálózatra nem kötött ingatlanokra
vonatkozóan. A közszolgáltatás igénybevétele egyedi megrendelés alapján történik.
Felsılajoson a csatornahálózat még nem került kiépítésre.
Az alábbi táblázatban a begyőjtött hulladékmennyiség oszlopban Lajosmizse és Felsılajos
hulladékmennyisége együtt került feltüntetésre.
V./1. táblázat:
Hulladék

*

A nem veszélyes hulladékokat begyőjtı szervezetek
Begyőjtı,
szállító neve

Székhely
(település)

Begyőjtött
hulladékmennyiség (t/év)

Begyőjtı
kapacitása
(t/év)

Begyőjtésre
használt
szállítóeszköz

Kezelı
megnevezése

szilárd
hulladék

Kovács Nagy
Zsigmond

Lajosmizse

3.740

n.a.

ÖAF 22-242

Kecskeméti
Regionális
Hulladéklerakó
Kft.*

folyékony
hulladék

Holi János,
Zellei Tibor,
Szabó János

Lajosmizse

29.656

n.a.

IFA szippantó
jármő 3 db.

Városi
Szennyvíztisztító
Telep**

2004. január 1.-tıl ** 2004. IV. negyedévtıl

Begyőjtı személyében történt változások (2006-2008)
Módosított V./1. táblázat: A nem veszélyes hulladékokat begyőjtı szervezetek
Hulladék

szilárd
hulladék

Begyőjtı, szállító neve

Székhely
(település)

Begyőjtött
hulladékmennyiség

Begyőjtı
kapacitása
(t/év)

Lajosmizsei
Hulladékszállító Kft.
(2007. szeptember 30-ig)

6000
Kecskemét
Strázsa u.
9.

2550
t/2007. év

n.a.

Saubermacher
Magyarország Kft.
(2007. november 302011. december 31.)
folyékony
hulladék

Észak-Bács-Kiskun
Megyei Vízmővek Zrt.
(2006. február 23. -2007.
december 31.)
Faragó és Fia
Környezetvédelmi és
Szolgáltató Kft.
(2008. január 1- 2017.
december 31.)

1021
Budapest,
Ötvös J. u.
1/b
6000
Kecskemét
Izsáki út
13.

Begyőjtésre használt
szállítóeszköz

ÖAF 22-242

Kezelı
megnevezése

Kecskeméti
Regionális
Hulladéklerakó
Kft.
Kecskeméti
Regionális
Hulladéklerakó
Kft.

11 601
m3/ 2007.
év

1094
Budapest
Viola u.
16-18.

16 800
m3/év

IFA szippantó jármő 3
db.

MAN Önfelszívó MUT
IFA Önfelszívó
tartályautó
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LajosmizseVárosi
Szennyvíztisztító
telep, Táborfalvi
Szennyvíztisztító
telep
LajosmizseVárosi
Szennyvíztisztító
telep, Táborfalvi
Szennyvíztisztító
telep

Hulladék

Begyőjtı, szállító neve

Székhely
(település)

Begyőjtött
hulladékmennyiség

Begyőjtı
kapacitása
(t/év)

Begyőjtésre használt
szállítóeszköz

Kezelı
megnevezése

1. em. 108.

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

LAJOSMIZSE VÁROSI SZILÁRD ÉS FOLYÉKONY HULLADÉKLERAKÓ HELY
A bázisévben a szilárd és folyékony hulladék elhelyezése a Lajosmizse Városi Szilárd és
Folyékony Hulladéklerakó Helyen történt.
Mőszaki param éterek, kapacitás

A lerakó hely lajosmizse külterületén található (hrsz.: 0241/12, 0241/3).
1982 óta üzemel. Lezárása 2004. január 1. napján megtörtént.
Igénybe vett terület: szilárd hulladék lerakásához: 7,8 ha, folyékony hulladék lerakásához: 0,5
ha. Összterület: 8,3 ha.
A lerakó lajosmizsétıl É-K irányban 2,5km-re helyezkedik el D-DK
irányban erdıtıl részben védett területen. A lerakó körbekerítettsége
hiányos.
A lerakó kapacitása: 210.000 m 3 , már tárolt mennyiség: 144.000 m 3
feltöltöttsége: 68,5%
Technológia

Szilárd hulladéklerakás: a kiszállított szemét deponálása síkról épített dombépítéssel törtét,
majd 1,5 m hulladékvastagság elérése után 40 cm-es földdel takarták. Tömörítés nem
történt. A telepre kiszállított hulladék összetétele nagy mennyiségben papír, mőanyag és
építési hulladék.

Folyékony hulladék lerakása: kér medencébe történt, melyek egymástól földgáttal vannak
elválasztva. Elsı medence, ülepítıként mőködött. A másodikban a szikkasztás történt.
Beszállított folyékony hulladék mennyisége: 96m3/nap  24,960 m3/év

A felülvizsgálati dokumentáció benyújtása elıtt a Hulladékgazdálkodásban tervezett
változtatások:
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 Sürgıs teendık:

Kerítésen kívüli szemét összegyőjtése
Kerítés hiányos részeinek helyreállítása
Veszélyes hulladék lerakását tiltó tábla kirakása
Hulladék rendszeres takarása
Guberálás megtiltása
Folyékony hulladéklerakó gátjainak megerısítése

 Középtávú teendık
Monitoring rendszer kialakítása
Hulladéklerakó bezárása
Folyékony hulladéklerakó felszámolása
Szilárd hulladék kisebb területen való deponálása tömörítéssel
Szilárd hulladék lefedése
 Hosszútávú teendık
Felszabaduló terület rekultiválása
Hulladéklerakó utógondozása
A gazdasági realitásokat figyelembe véve a lerakó bezárása és rekultivációja csak a
szennyezésnek az élı szervezetbe jutását gátolja meg. A bezárás utáni rekultivációval a
további szennyezést meg lehet akadályozni.
E fejezetben megjelölt sürgıs-, középtávú- és hosszútávú teendık az elıírt határidıre
többnyire nem készültek el, melynek oka elsısorban az anyagi fedezet hiánya volt.
A Hulladékgazdálkodási Tervben vállalt lezárt hulladéklerakóra vonatkozó munkák
elvégzésérıl a kimutatást „Az illegális és környezetvédelmileg nem megfelelı tároló, kezelı
és lerakótelepek rekultiválási, felszámolási feladatai”-ról szóló VII./7. táblázat tartalmazza.

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS HULLADÉKLERAKÓ
2004. január 1.-tıl a szilárd hulladék lerakása a Kecskeméti Regionális Hulladéklerakóban történik.
A telephel yen fol ytatott tevékenység

TEÁOR
90.02 Hulladékgyőjtés –kezelés
Technológia
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A létesítményben települési szilárdhulladék elıkezelése és lerakással történı
ártalmatlanítása f olyik. A lerakásra s zolgáló terület mesterséges mőszaki
védelemmel ellátott hulladéklerakó.
A létesítm ény földrajzi elhelyezkedése

A Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Bács-Kiskun megyében, Kecskemét
(Kecskemét-Kisfái) külterületén található, a várostól KDK-i irán yban, a lakóiparterület szélétıl ~ 2. 100 m-re.

Meglevı, üzem elı létesítm ények
Szigetelt ler akóterület II/A ütem 1db tárolókazetta
A további ütemek (II/B-D) a betelés f üggvényében kerülnek megépítésr e.
Biogáz kivezetı kutak
Csurgalékvíz tároló medence
Csapadék víz elvezet és
Monitor ing rendszer
Iroda és szociális épület,
Hídmérleg
Kerékmosó
Bejárat i kapu, kerítés
Védıf ásít ás

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

A hulladéklerakó m őszaki kialakítása
A hulladékler akó terület II/A-D ütem eivel elf oglalt terület 11,5 ha lesz.

 Szigetelési rendszer
A II/A ütem szigetelési rétegrendje a következı

 Alj zatszigetelés
•
•
•
•
•
•
•

1 réteg geotext ília
30 cm szivárgó-védı kavicspaplan
1 réteg geotext ília védıréteg
2,5 mm HDPE f óliaszigetelés
Geof izikai szenzorhálózat
3x 20 cm agyagréteg
Tömörített f öldmő

 Rézsőszigetelés
•

Mint az alj zatszigetelés, azzal a különbséggel, hogy a kavicsréteg alatt
gumiabroncsok
találhatók
a
kavicsréteg
megcsúszásának
megakadályozása ér dekében
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 Biogáz kezelés

A II/A. ütem biogáz győjtı és kivezetı létesítményei megépültek, a biogáz kinyerése,
hasznosítása a megfelelı mennyiségő hulladék hiányában még nem kezdıdött meg.
Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi Felügyelıség elıírása értelmében 2004. március 31.-ig
beüzemelték a kazetták alsóvezetéses, depóniagáz elvezetı, kondenzvíz – leválasztó rendszerét.
 Csurgalékvíz kezelés
A hulladék és az elsı szigetelıréteg közé kerülı szivárgórendszer két
rétegbıl épül f el. A f elsı, mesterséges geotext ilia alapanyagú szőr ıréteg
f eladata a hulladékból kimosódó f inom szemcsék dréncsövekbe való
bejutásának
megakadályozása,
ezzel
az
eltömıdés
veszélyének
csökkentése.
Az apró kavicsból kialakított alsó réteg lehetıvé teszi a csurgalékvíz bejutását a győjtı és elvezetı
rendszerbe, illetve bizonyos mechanikai védelmet nyújt a dréncsöveknek.
A szigetelt alj zatú depónián összeg yőjtött csurgalékvizet a szintén HDPE- vel
szigetelt 3. 000 m 3 -es csurgalékvízg yőjtı medencébe vezetik.

A csurgalékvíz szivatt yú segítségével kerül a tárolómedencébe. A
tárolómedencébıl, az összegyőlt csurgalékvíz egy része elpárolog (fıként a
n yári idıszakban), a többi részét visszalocsolják a hulladékra, mel y a
biológiai lebomlás szempontjából elın yö s.
 Csapadékvíz elvezetés
Annak megakadályozása érdekében, hogy a külsı területekrıl csapadékvizek
ne kerüljenek a ler akó terület ére, illet ve a lerakóról a külsı területekre a
vizek ne f olyhassanak ki, burkolt övárok került kialak ításra.
A hulladékkal még f el nem töltöt t medencékbıl a csapadék vizet
csapadékgyőjtı aknába vezetik. Az aknában a víz szintjét az automatikusan
mőködı szivatt yúk szabályozzák.

 A talajvíz összegyőjtése és kezelése
A hulladékler akó területérıl a talaj víz összeg yőjtése gravitációs módon
történik. Az összegyőjtött talaj víz a talaj vízg yőjtı aknába kerül. Az aknában
a víz szintjét az automatikusan mőködı szivatt yúk szabályozzák
A hulladéklerakó kapacitása
A teljes depónia (II/A-D ütem) hasznos t érf ogata kb. 1.500.000 m 3
A hulladéklerakási technológia bem utatása
A depónia f elszínére leür ített
rétegben elt er ít ik.

szilárd
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hulladékot

40-60

cm

vastagságú

Az egyengetést követ ıen a hulladékot kompaktorral tömör ítik, az eg yes
hulladék rétegeket pedig napi gyakorisággal takarják. A takaróf öld
biztosítása céljából az építési szakaszban homokos talaj került deponálásra
közvet lenül a hulladéklerakó mellett, illet ve azt – amennyiben megf elelı
minıségő takaróanyag áll rendelkezésre – f olyamat osan pótolják.
A depónia kb. 1,0 m magas lépcsıkben kerül f eltöltésr e. A depónia peremén
– építési törmelékbıl és a takaróanyagként is szolgáló f öld f elhasználásával
– tömör ített álcázó töltés épül, melynek védelmében kezdhetı meg az adott
szintre való hulladék betölt és.

V.1.3. A felhalmozott hulladékok tárolásának, helyzetének (problémakörének) ismertetése
Laj osmi zse Város Szi lárd és Folyékony Hulladéklerakó Hel y M őszaki leírása és
kapacitása, valamint f ıbb adatai az V.1.2. pontban is mertetésre kerültek.
A létesít mény tulaj donosa: Laj osmi zse Város Önkor mányzata
A létesítmény üzemeltetıj e a bázisévben illetve azt megelızıen: Kovács Nagy
Zsi gmond s zilárd hull adékkezelési közs zol gáltató

V./2. tálázat: A telepen felhalmozott hulladék komponensenkénti összetétele
Lerakott hulladék megnevezése
Papír
Mőanyag
Textil
Üveg
Fém
Bomló szerves a.
Szervetlen a.

mm%
20
10
4
3
3
39
21

Lerakott hulladék mennyiség (t)
5.760
2.880
1.152
864
864
11.232
6.048
28.800

Összesen

A lerakó kapacitása:
f eltöltöttsége: 68,5%

210.000

m3,

már

tárolt

mennyiség:

144.000

m3

A telep 2004. j anuár 1. napj án lezárásra került, rekultivációj a a területileg illetékes
Környezet védel mi Felügyelıség (ADUKÖFE) által j óváhagyott, és engedél yezett
rekulti vációs és pénzügyi ter v alapj án 2004. évben megkezdıdi k.
A települések közi gazgatási területén – saj nos az ors zágos tendenciával
megegyezıen – j elentıs számú illegális „lerakó” található. Ezek mérete és a
lerakott hulladék mennyisége és öss zetétele nagy változatosságot mutat. Az egy-két
zsák s zeméttıl kezdve egés zen a több s záz négyzet méteres kiterj edéső gócpontoki g.
Az említett gócpontok feltérképezése és felszámolása fol yamatban van.
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A lajosmizsei lerakó jelen állapotának átfogó ismertetése:
Hulladék-összetétel
szempontjából
a
lajosmizsei
lerakó
„nem
veszélyes
hulladéklerakó”kategóriába sorolandó, mely azt jelenti, hogy a hulladékok jegyzékérıl
szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet szerinti hulladéklista 20 fıcsoportjába besorolt
települési hulladékok és a háztartási hulladékhoz hasonló jellegőés összetételő hulladékok,
gazdasági vállalkozásoknál keletkezı veszélyesnek nem minısülı szilárd hulladékok, illetve
inert hulladékok voltak elhelyezhetıek a területen. A szilárd, fıleg kommunális összetételő
hulladék mennyisége ~160 000 m3., a komposztálódott szennyvíziszap mennyisége ~2 500
m3. A lerakón tömörítés nem történt, csak az egyengetést végzı gép súlyának tömörítı
hatása érvényesült. Alsó szigeteléssel nem rendelkezik, kerítéssel, zárható kapuval és
védıtöltéssel ellátott. A lerakóra hulladékot beszállítani nem lehet, a lerakó
rekultivációjához szüksége anyagot (kiegyenlítı réteg) fúrási iszapot szállítanak, illetve
deponálnak a területen.

V.2. A települési szilárd hulladékgazdálkodás helyzetelemzésénél
elıírtakon túl ismertetendı tényezık

V.2.1.

A másodnyersanyag visszanyerés és a hasznosítás aránya a tervezési területen

A településeken a csomagolási hulladékok szelektív győjtése jelenleg nem megoldott. Az
Országos, illetve a Területi Hulladékgazdálkodási Tervekben megfogalmazott csökkentési és
hasznosítási célokkal összhangban a szelektív győjtés a településeken bevezetésre kerül. E
téma a VI. és VII. fejezetekben kerül bıvebben kifejtésre.

V.2.2.

A területen a települési hulladék részeként keletkezı
biológiailag lebomló szerves hulladék mennyisége, és ebbıl
a lerakásra kerülı mennyiség, a jelenlegi komposztáló- és
egyéb kezelıkapacitás és a késıbbiekben le nem rakható
mennyiség összevetése.

Bio-és zöldhulladék
A települések területén a zöldhulladék és a biohulladék szelektív győjtése és hasznosítása nem
megoldott. A házi komposztálás a bio-és zöldhulladék mennyiségét tekintve mintegy 10%-os
(becsült adat).
2005. évben 144 180 m2, 2006. évben összesen 401 472 m2 , 2007. évben 206 561 m2 és
2008-ban 342 687 m2 közterületen történt gyommentesítés, melynek során a munkát
motoros főkaszával és zúzógéppel végezték, a gyomokat teljesen felaprítva, így a
zöldhulladék helyben maradt.
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2005. évben 32,33 tonna zöldhulladék került begyőjtésre és a Kecskeméti Regionális
Hulladéklerakóban ártalmatlanításra.
Állati hulladék
A II. fejezetben említettek az irányadóak az állati hulladék tekintetében.
Ezek figyelembevételével elmondható, hogy állati hulladék a
településeken nem halmozódik fel. A telepre kerül beszállításra
Felsılajos településrıl, az ott keletkezı állati hulladék.
Az Állati Hulladékgyőjtı Teleprıl az ATEV Rt. szállítja el a hulladékot heti gyakorisággal.

V.3. A települési folyékony hulladékkal való gazdálkodás helyzetelemzése

A településeken az ingatlanokból elszállított folyékony hulladék elhelyezése a bázisévben a
Lajosmizse Városi Szilárd és Folyékony Hulladéklerakó Helyen történt. 2004. év IV.
negyedévétıl a tervek szerint a folyékony hulladék kezelése és ártalmatlanítása a Lajosmizse
Városi Szennyvíztisztító Telepen történik a létesítendı TFH-fogadóállomáson keresztül. A
TFH-t a településeken három közszolgáltató szállítja: Holi János, Zellei Tibor, Szabó János
folyékony hulladékkezelési közszolgáltatók. Lajosmizsén összesen évente 24. 960 m3,
Felsılajoson mintegy 2000 m3 TFH keletkezik, amely tengelyen kerül elszállításra, ami egy
fıre vonatkoztatva Lajosmizse esetén 8,3 m3/év, Felsılajos esetében pedig 8,1 m3/év
mennyiséget jelent.
Változások 2006-ban:
2006. március 1-óta a BÁCSVÍZ Zrt. végzi a folyékony hulladékkezelési közszolgáltatást a
két településen és üzemelteti a Lajosmizsei Szennyvíztiszító Telepet. A települési folyékony
hulladékot fenti telepen, illetve a Táborfalvi Szennyvíztisztító Telepen lehet elhelyezni. A
közszolgáltató adatai alapján 2006. március 1. és 2006. szeptember 30. között Lajosmizsérıl
4814 m3 (napi átlag 26 m3 ), Felsılajosról 420 m3 (napi átlag 2,3 m3 ) települési folyékony
hulladék (TFH) került beszállításra a telepre. A két településrıl átlagosan napi 28, 3 m3
szennyvíz érkezik tengelyen. A TFH fogadó állomás kapacitása 50 m3 /nap. Az idıszakban
az összes kapacitás 9300 m3 /nap. A TFH fogadó állomás kihasználtsága 56 %.
További változások 2006-2008.
A közszolgáltatást a Faragó és Fia Kft. végzi. A közmőcsatorna hálózatba be nem kötött,
valamennyi beépített lakossági és intézményi használatban lévı, valamint a gazdasági
társaságok használatában lévı ingatlanon keletkezı települési folyékony hulladékot
(továbbiakban TFH) az ingatlantulajdonos, kezelı, bérlı, használó eseti megrendelése
alapján a közszolgáltató begyőjti, majd a Lajosmizse, hrsz: 401/5. alatti szennyvíztisztító
telep TFH fogadó állomására – mint kijelölt folyékonyhulladék ártalmatlanítási helyre –
szállítja. Amennyiben a Lajosmizsei TFH fogadó állomás 50 m3/nap kapacitása nem
elegendı, úgy a Táborfalva Településfejlesztı és Üzemeltetı Kht. Lajosmizse és Felsılajos
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települések lakossági szennyvizének fogadására adott befogadó nyilatkozata alapján ürítı
helyként igénybe vehetı a Táborfalvi ürítı hely.
V.3.1.

A településen keletkezı települési folyékony hulladék
mennyisége, lerakóhelyi győjtés -körzetenként
LAJOSMIZSE

A bázisévben 24.960 m 3 TFH került begyőjtésre az ingatlanoktól, e
mennyiségnek mintegy 70%-a zárt tároló berendezésekbıl, míg 30%-a
nem zárt tárolókból került elszállításra. Fentiek figyelembevételével, a
„Segédlet a helyi hulladékgazdálkodási tervek készítéséhez” c.
dokumentum iránymutatásai szerint a településen keletkezı TFH
mennyisége: 96.720 m 3 /év.
FELSİLAJOS
A bázisévben 2000 m 3 TFH került begyőjtésre az ingatlanoktól. A zárt
és nem zárt tárolók aránya a lajosmizsénél leírtakkal azonos. Ennek
megfelelıen a „Segédlet a helyi hulladékgazdálkodási tervek
készítéséhez” c. dokumentum iránymutatásai szerint a településen
keletkezı TFH mennyisége: 7.750 m 3 /év.
V. / 3. t áb l á za t A t el e pü l és ek en k el etk e zı t e l ep ü lés i f o l yék o n y h ul l a dék m en n yis é g e

Felsılajos
Lajosmizse

Leé (m3/év/fı)

Mennyiség

Leé (m3/év/fı)

Mennyiség

t/év
Települési folyékony hulladék

t/év
3

8,1 7.750 m3/év =
8.525 t/év

8,3 9 6 .7 2 0 m / é v
= 1 0 6 .3 9 2 t/év

V. / 4. t áb l á za t A b eg yő j t ö tt t e le p ü lés i f o l yék o n y hu l l ad ék m en n yi s ég e

Lajosmizse
Begyőjtık, szállítók
Begyőjtı neve

Holi János, Zellei
Tibor, Szabó János

•

Székhelye

Lajosmizse

Begyőjtött
mennyiség t/év

27 . 45 6 t/ é v =
3
24 . 96 0 m / é v

Kapacitás,
engedélyezett
mennyiség t/év
n.a.

Kezelési mód

lerakás
Lajosmizse Városi
Szilárd és Folyékony
Hulladéklerakó Hely*

2004. IV. negyedévtıl Lajosmizse Városi Szennyvíztisztító
Telep
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Változások 2006.
V. / 4. t á b l áz a t

A b e g yő j t ö t t t e le p ü l é si f o l yé ko n y h u ll ad ék m en n yi s ég e

Lajosmizse
Begyőjtık, szállítók
Begyőjtı neve

Észak-Bács-Kiskun
Megyei Vízmővek
Zrt.

Székhelye

Begyőjtött
mennyiség

Kecskemét, Izsáki
út 13.

Kapacitás,
engedélyezett
mennyiség
m3/év

11 601 m3/év

Kezelési mód

lerakás
Lajosmizse Városi
Szennyvíztisztító
Telep, Táborfalvi
Szennyvíztisztító Telep

16 800

Változások 2008.
M ó d o sít o t t

V. / 4.

t áb l áz at

A

b eg yő jt ö t t t e lep ü l é si
men n yis ég e

f o l yék o n y

h u l l ad é k

Lajosmizse
Begyőjtık, szállítók
Begyőjtı neve

Faragó és Fia
Környezetvédelmi
és Szolgáltató Kft.

Székhelye

Budapest, Viola u.
16-18. 1. em. 108.

Begyőjtött
mennyiség

Kapacitás,
engedélyezett
mennyiség
m3/év

4700 m3/félév

16 800

Kezelési mód

lerakás
Lajosmizse Városi
Szennyvíztisztító
Telep, Táborfalvi
Szennyvíztisztító Telep

Változások 2006.
V. / 5. t á b l áz at

A b eg yő jt ö t t t e l ep ü l é si f o l yé k o n y h u l la d é k m en n yi s ég e

Felsılajos
Begyőjtık, szállítók
Begyőjtı neve

Székhelye

Begyőjtött
mennyiség
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Kapacitás,
engedélyezett
mennyiség t/év

Kezelési mód

Felsılajos
Begyőjtık, szállítók
Begyőjtı neve

Észak-Bács-Kiskun
Megyei Vízmővek
Zrt.

Székhelye

Kecskemét, Izsáki
út 13.

Begyőjtött
mennyiség

Kapacitás,
engedélyezett
mennyiség t/év

1890 m3/év

16 800

Kezelési mód

lerakás
Lajosmizse Városi
Szennyvíztisztító
Telep, Táborfalvi
Szennyvíztisztító Telep

Változások 2008.
M ó d o sít o t t V. /5 . t áb lá z at

A b eg yő jt ö t t t el ep ü l és i f o l yé ko n y h u ll ad é k
men n yis ég e

Felsılajos
Begyőjtık, szállítók
Begyőjtı neve

Faragó és Fia
Környezetvédelmi
és Szolgáltató Kft.

Székhelye

Budapest, Viola u.
16-18. 1. em. 108.

Begyőjtött
mennyiség

615 m3/félév

Kapacitás,
engedélyezett
mennyiség t/év
16 800

Kezelési mód

lerakás
Lajosmizse Városi
Szennyvíztisztító
Telep, Táborfalvi
Szennyvíztisztító Telep

V. 3.2. A települési folyékony hulladék kezelése

LAJOSMIZSE VÁROSI SZILÁRD ÉS FOLYÉKONY HULLADÉKLERAKÓ HELY
A települési folyékony hulladék elszállítása tengelyen történik. A bázisévben a szállítás a
Lajosmizse Városi Szilárd és Folyékony Hulladéklerakó Helyre történt, a szennyvizes
medencébe történı leürítéssel. 2004. IV. negyedévétıl várhatóan a városi szennyvíztisztító
telepen kerül leürítésre a megépülı TFH-fogadóállomáson keresztül.

LAJOSMIZSE VÁROSI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP

Technológia, kapacitás

Lajosmizse településen 500 m 3 /d csatornán érkezı szennyvíz
kezelésére alkalmas szennyvíztisztító telep üzemel. A meglévı
kapacitás 2004-2005 évben bıvítésre kerül 50 m 3 települési folyékony

65

hulladék fogadására alkalmas hulladékkezelı rendszerrel. A meglévı
technológia kapacitása így 550 m 3 /d értékre növekedik.

 rácsszemét elhelyezése
klórmentes kezelés mellett fedeles kuka tartályokba győjtés –
elhelyezés ahogy a jelenleg is üzemelı szennyvíztisztító telepnél –
Kecskemét város engedéllyel mőködı szeméttelepén történik.
 iszap elhelyezése
A szenn yvíztisztító telep üzemeltetése során napi 2,4 m 3 iszap
keletkezik. Az iszapot zárt gépházban víztelenítik, zárt konténerben
szállítják el további feldolgozásra. Feldolgozása a BÁCSVÍZ RT.
üzemeltetésében mőködı Kiskunfélegyháza Város Szenn yvíztisztító
telepének zárt rendszerő komposztálójában történik meg.
- A bıvített (1000 m 3 /d) kapacitású teleprıl napi 2-2,4 m3 cca. 24%
sz.a. tartalmú stabilizált, víztelenített iszap származik. (EW C 19 08
05).
 levegı tisztaság védelem
Bőzhatást kelthetı létesítmények:
- szippantott szennyvíz fogadás, elıkezelés – lefejtés teljesen zárt
légtérben ahol a légcserét ventilátor biztosítja
- rácsmőtárgy, iszapvíztelenítı gépház – zárt légtérben, ahol a
légcserét ventilátor biztosítja
- iszapsőrítı mőtárgy – lefedett zárt mőtárgy
 zaj- és rezgésvédelem
A szennyvíztisztító telep Lajosmizse határában, ipari övezetben
fekszik, a telep kerítésénél megengedett zajszint: 70dB.

2005. áprilisában a Lajosmizsei Szennyvíztisztító Telepen a Dél-Alföldi Regionális
Fejlesztési Tanács által kiírt és elnyert pályázatnak köszönhetıen 50 m3/nap kapacitású
települési folyékony hulladék fogadó állomás került kialakításra. A telepen alkalmazott
technológia jogszabályokban elıírtak alapján történik.
LAJOSMIZSEI SZENNVÍZTISZTÍTÓ TELEP
Az 1980–as évek elején épült – az akkor még – nagyközségben keletkezı és elválasztott
csatornahálózattal összegyőjtött kommunális szennyvizek fogadására és elıírt mértékő
tisztítására, majd befogadóba vezetésére.
Rács- homokfogó- bécsi (levegıztetı) medence- utóülepítı- befogadó. Az iszap sőrítésére a
kombinált mőtárgy szolgál.
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Rács
Az átemelırıl a szennyvíz a mérıaknán áthaladva a GIR 05-20 típusú 40 mm pálcaköző,
gépi tisztítású íves rácsra kerül, ahol a durva szennyezıdések eltávolítása történik. A
hetente átlagosan keletkezı 80-100 kg rácsszemetet egy 110 literes mőanyag zsákkal bélelt
mőanyag kukába győjtik a mőtárgy alatti fedett részen.
Homokfogó
A rács után a szennyvíz a 0,5x0,5 méteres ikermedencés homokfogóra kerül, ahol kb.0,3m/s
áramlási sebesség mellett kiülepedik a homok a szennyvízbıl. A mőtárgy 3 napi
homokmennyiséget tud tárolni.
Az áramlási sebesség szabályozás NÁ 300-s zsiliptolózárral történik. A kiülepedett homok a
mőtárgy 7,0x10,50 méteres homokszikkasztó ágyra kerül, ahol megszabadul víztartalmának
jelentıs részétıl.
Osztóakna
A homokfogó utáni vb. mőtárgy 3 irányú „szennyvíz-osztás” lehetıségével épült, melybıl
csak az egyik üzemel.
-2 db. NÁ 300 a. becsatlakozó vezeték épült a homokfogóból,
-1 db. NÁ 150 a. recirkulációs vezeték, és
-1 db. 200 a. megkerülı vezeték.
A rács, a homokfogó és osztóakna összevont mőtárgyként épült a 2500 m3/d tervezett
végkiépítési kapacitásra.
Levegıztetı medence
Az aerob eleveniszapos biológiai tisztítási folyamat a technológiában az 500 m3 térfogatú
(monolit vb.) bécsi medencében megy végbe.
A szükséges levegıbevitel 2 db. VR- 3,2/08 típusú VÍZGÉP gyártmányú rotor biztosítja kb.
8-10 cm-es bemerülési szintnél. A medencében a tartózkodási idı mintegy 1 nap.
A tisztító telepen totáloxidációs tisztítási technológia valósult meg.
A levegıztetés mechanikus rendszerő, rotorok segítségével történik. A rendszer
beüzemelésénél az eleveniszapot helyben tenyésztjük ki.
Ehhez a következık biztosítandók:
-150-300 m3/d szennyvíz
-100%-os recirkuláció,
-intenzív levegıztetés,
-ülepítı üzemeltetése.
Kombinált (egyesített) mőtárgy
A kör keresztmetszető mőtárgy kétszintes.
Az alsó részén helyezkedik el az iszapsőrítı szívó és szivattyútér, valamint a fertıtlenítı
medence. Az utóőlepítıbıl távozó tisztított szennyvíz a befogadóba jut, vagy szükség esetén,
zsiliptolózáras aknákon keresztül a fertıtlenítı medencébe vezethetı. A fertıtlenítı
medence a telep végkiépítésére lett méretezve.
Az utóülepítıbıl az eleveniszap a szivattyúház szívóterébe folyik, ahonnan az
iszapszivattyúk a recirkulációs iszapot az osztóaknába, míg a fölös iszap az utóülepítıben 24
órás gravitációs sőrítésre kerül.
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Gépi víztelenítés
A sőrítıbıl az iszap vegyszeres elıkezelés után LIMUS 1.5 típusú szalagprésre kerül, míg a
csurgalékvíz a szívóaknába, a szívóaknából pedig a szennyvíztisztítási technológia elejére
kerül visszavezetésre.
A víztelenítı gép kapacitása: 3 m3/h.
Teljesítı képessége:1,5-2% szárazanyag-tartalmú sőrített iszapot 18% szárzanyagtartalomra víztelenít.
Felhasznált vegyszer mennyiség: 0,2 m3 (folyékony állapotú polielektrolit kerül
felhasználásra).
Iszapszikkasztó ágyak
Az iszapszikkasztó ágyak jelenleg tartalék-tárolóként kerülnek kihasználásra, elsısorban a
téli fagyos idıszakban. Ebben az esetben az iszapsőrítıbıl kiengedett fölös iszap az
osztóvályún keresztül, annak oldalfalában tiltóval ellátott nyíláson jut a szikkasztó ágyakra.
A 3 db 6,0x 25,0 méter alapterülető, 150 m3 hasznos térfogatú iszapszikkasztó ágy aljzatra
helyezett szőrıréteggel és dréncsıvel ellátott. A szikkasztó ágyakról a csurgalékvíz a
technológia elejére kerül visszavezetésre.
A szikkasztott iszap a Kecskeméti szennyvíztisztító telepre kerül, ahol stabilizálják és az
érvényben lévı üzemeltetési engedélynek megfelelıen mezıgazdasági területeken helyezik
el.
A szippantott szennyvíz (Települési Folyékony Hulladék ) kezelési technológiája:
A települési folyékony hulladék 5 mm prészónás rácson történt szőrés után mésztejes
elıkezelést kap. Lefejtéskor pH és vezetıképesség ellenırzést tartanak. Az elıkezelt
települési folyékony hulladék a telepi átemelıbe, a mésziszap a homogenizálóba kerül. A
rendszer zárt épületben mőködik.
A rácsszemetet klórmeszes kezelés mellett fedeles, mőanyag kuka tartályban győjtik.
Elhelyezése a jelenlegi üzemvitelnek megfelelıen, Kecskemét város engedéllyel üzemelı
szeméttelepén történik.
Az üzemeltetés során a gyors ülepítı mőtárgyban 1,7 m3 folyékony mésziszap keletkezik. Az
iszapot a szennyvíztisztító fölös iszapjával együtt iszapágyon víztelenítik. Víztelenített
iszapban a napi mésziszap 0,18 m3/d mennyiséget jelent. Elhelyezése, további feldolgozása
az érvényben lévı üzemeltetési engedély tartalmával összhangban a BÁCSVÍZ Rt.
Kecskeméti szennyvíztisztító telepén történik.
BİVÍTÉS ALAPADATAI:
 Lakossági létszám 2003. év novemberében:
Település
Lajosmizse

Belterület
7650

Külterület
4000

Öss zesen
11650

Felsılajos

624

357

981

Összesen:

8274

4357

12631
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 Távlati belterületi lakosszám növekedés, elsısorban külterületi
beköltözések figyelembe vételével 30-40 %.
35%-kal számolva:
Jelenlegi lakosságszám:
8274 fı
Távlatban beköltözık.
2896 fö
Távlati belterületi lakosságszám:
11170 fı
 Szennyvíz mennyiségek:
Összes figyelembe vett belterületi lakos 11170 fı
Csatornázottság: 100 %
Szennyvíz kibocsátás a 26/2002/II.27/sz. Korm. rendelet 4.6
pontja szerint, jellemzıen családi házas település szerkezetnél:
90l/fı/nap
Csatornán érkezı szennyvíz mennyisége:
11170 fı x 90l/fı/d = 1005300 l/d ~1005 m 3 /d.
Telep tervezett kapacitása: 100m 3 /d.
Települési folyékony hulladék (szippantott szennyvíz)
A szipp.sz.v. 5 mm átmérıjő prészónás rácson történt szőrés után
mésztejes elıkezelést kap. Lefejtéskor pH és Si ellenırzés történik.
Az elıkezelt szipp.sz.v. az anaerob-tározó mőtárgyba, a mésziszap
homogenizálóba kerül. A rendszer zárt épületben mőködik.

A TISZTÍTÁSTECHNOLÓGIA EREDMÉNYE
A szennyvíztisztító telep a meglévı 500m 3 /d kapacitású telep
bıvítésével 1000 m3/d csatornán érkezı valamint 20 m 3 /d szipp.
szennyvíz kezelését eredményezi majd.

SZENNYVÍZCSATORNÁZÁS
Mindkét település esetén ipari- mezıgazdasági jellegő szennyvízzel
nem számolhatunk. Keletkezett szennyvízmennyiségek magukban
foglalják az átlagosnak minısülı munkahelyek és közintézmények
szennyvízmennyiségét.
LAJOSMIZSE:
A belterület csatornázottságát 100 %-ra prognosztizálva
A KÖZCSATORNÁN ELVEZETENDİ ÖSSZES NAPI
SZENNYVÍZMENNYISÉG:
Q s z d = N b t x q s z = 10.327 fı *90 l/fö/d = 929,43 m 3 /d ~930m 3 /d
ÓRAI CSÚCS SZENNYVÍZMENNYISÉG
Q s z h = Q s z d * z = 930 * 1/10 = 93m 3 /h = 25,83 l/sec

69

FELSİLAJOS:
A belterület csatornázottságát 100 %-ra prognosztizálva
A KÖZCSATORNÁN ELVEZETENDİ ÖSSZES NAPI
SZENNYVÍZMENNYISÉG:
Q s z d = Nbt x qsz = 842 fı *90 l/fö/d = 75,78 m 3 /d ~76m 3 /d
ÓRAI CSÚCS SZENNYVÍZMENNYISÉG
Q s z h = Q s z d * z = 76 * 1/8 = 9,5m 3 /h = 2,7 l/sec

V./6. táblázat

A települési folyékony hulladék jelenlegi kezelési módja, kezelt
mennyisége

Kezelés módja

Kezelt mennyiség (t/év)
27.456

Lerakás

Kezelıtelep üzemeltetıje
Ko vác s Na g y Z s i g mo nd
kö z szo l gá lt ató

* 2004. IV. negyedévtıl Lajosmizse Városi Szennyvíztisztító Telepen az Észak-Bács-Kiskun Megyei
Vízmővek Rt.
A településeken a jövıbeni csatornázás csakis pályázati segítséggel történhet. Az
Önkormányzat költségvetése nem fedezi a megvalósítást.
Változás az V./6. táblázatban:
V./6. táblázat

A települési folyékony hulladék jelenlegi kezelési módja, kezelt mennyisége

Kezelés módja

Kezelt mennyiség
5434 m3/félév

Lerakás

Kezelıtelep üzemeltetıje
É sz a k -B ác s - Ki s k u n Me g ye i
Víz mő v e k Zr t.

V.4. A települési szennyvíziszappal való gazdálkodás
helyzetelemzése

V.4.1.

A településen keletkezı települési szennyvíziszap
mennyisége

A szennyvíz iszapot iszapprés segítségével víztelenítik, majd átmeneti tárolás után a kecskeméti szennyvíztisztító telepre szállítják, ahol az
ott keletkezı iszappal együtt engedéllyel rendelkezı mezıgazdasági területekre helyezik ki

V./6. táblázat
mennyisége

A szennyvíztisztítók közmőveiben keletkezett iszap
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Szennyvíztisztító mő telephelye

Összes mennyiség
(t/év)

Lajosmizse külterület Hrsz.: 0401/5

280

Összes mennyiség
Szárazanyag
(t/év)
53,2

V.4.2.A tervezési terület szennyvíziszap-kezelési jellemzıi,
hasznosítási módjai, hasznosított mennyiség és aránya,
további hasznosítási lehetıségek, ártalmatlanított mennyiség
(lerakás) és aránya

A lajosmizsei szennyvíztisztító telepen keletkezı szennyvíziszap
mennyiség Kecskemétre kerül beszállításra, és ott engedéllyel
rendelkezı mezıgazdasági területekre helyezik ki, így a hasznosítás,
ártalmatlanítás pontos helyérıl nincsenek pontos adatok.
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VI. fejezet

AZ

ELÉRENDİ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI CÉLOK
MEGHATÁROZÁSA

VI.1. A hulladékkeletkezés csökkentési célkitőzései a tervezési területen, a tervidıszak végére
várhatóan keletkezı hulladékok mennyisége és összetétele

VI.1.1. A képzıdı hulladék mennyiségének várható alakulása
LAJOSMIZSE
VI./1. táblázat A nem veszélyes hulladékok keletkezésének tervezett mennyisége (t/év)
Hulladék
Települési szilárd hulladék
Települési folyékony hulladék
Kommunális szennyvíziszap
Építési-bontási hulladékok és egyéb inert
hulladékok
Összesen

2002
(t/év)
3.220
27.456
280
50

2005
(t/év)
3.542
24.710
308
50

2008
(t/év)
3.896
21.000
360
50

31.006

28.520

25.306

FELSİLAJOS
VI./2. táblázat A nem veszélyes hulladékok keletkezésének tervezett mennyisége (t/év)
Hulladék

2002
(t/év)
520
2.200

Települési szilárd hulladék
Települési folyékony hulladék
Kommunális szennyvíziszap

2005
(t/év)
572
1.980

2008
(t/év)
598
1.750

nem
keletkezik

Építési-bontási hulladékok és egyéb inert
hulladékok
Összesen
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15

15

15

2.735

2.567

2.363

VI.1.2. Csökkentési célok
 Az elérendı hulladékgazdálkodási célok meghatározásánál alapul
vettük a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényt, a
110/2002. (XII. 12.) OGY határozatban kihirdetett, 2002.
november 26-án elfogadott Országos Hulladékgazdálkodási tervet
(OHT) és a 15/2003. KvVM rendeletében kihirdetett Dél Alföldi
Statisztikai Régió Hulladékgazdálkodási Tervét.
 A helyi hulladékgazdálkodási terv elfogadása után – ami a 20042008-as idıszakra vonatkozik - a tervrıl kétévente beszámolót
kell készíteni és hatévente meg kell újítani. A helyi
hulladékgazdálkodási terv céljait figyelembe kell venni, és be kell
építeni az önkormányzat más ágazati intézkedéseibe is.
 Biztosítani, és folyamatosan fejleszteni (képzés) kell a
végrehajtáshoz az önkormányzatnak a megfelelı szakértıi
apparátust. Együtt kell mőködni a térségben kialakításra kerülı
Regionális
Hulladékgazdálkodási
Rendszerek
koordináló
szervezeteivel.

A 2000. évi XLIII. hulladékgazdálkodási törvény 56.§-a alapján a hulladéklerakóban
ártalmatlanításra kerülı hulladék biológiailag lebomló szervesanyag tartalmát a bázis évhez
viszonyítva 2004. július 1-ig 75%-a, 2007. július 1-ig 50%-ra (2014. július 1-ig pedig 35%ra)kell csökkenteni.
Ugyancsak a fent említett jogszabály szerint 2005. július 1-ig a hulladékká vált
csomagolóanyag legalább 50%-át hasznosítani kell és ezen belül legalább 25% anyagában
kell, hogy hasznosításra kerüljön, úgy, hogy ez az arány minden anyagtípusnál legalább 15%
legyen.
Lajosmizse Város a 25/2002.(II. 27.) kormányrendeletben (a továbbiakban: rendelet)
meghatározott Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –tisztítási Megvalósítási Program
C. mellékletében szerepel, mint 10. 000 és 15. 000 lakosegyenérték közötti agglomeráció, és
mint ilyen, a rendelet 2.§ c.) pontja értelmében 2015. december 31. napjáig meg kell
valósítani a település belterületén a teljes csatornázást.
Felsılajos Község nem szerepel a rendelet szerinti Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és
–tisztítási Megvalósítási Program agglomerációs lehatárolásaiban, mivel a lakosegyenérték
2000 alatti.
Ugyanakkor Felsılajos Község Önkormányzata határozatban döntött arról, hogy a település
csatornázását Lajosmizsével társulva kívánja megvalósítani. Mindezeknek megfelelıen a
„Lajosmizse és Felsılajos szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” tárgyú
tervdokumentáció elkészült, és elvi engedélyeztetés céljából benyújtásra került az illetékes
szakhatósághoz (ADUVIZIG). Az elvi vízjogi engedély kelte: 2004. június 9. Ezek után kerül
benyújtásra a fent említett rendelet elıírásait figyelembe véve a beruházásra vonatkozó
megvalósíthatósági tanulmány. A megvalósíthatósági tanulmány jóváhagyását követıen kerül
benyújtásra a területileg illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatósághoz a Nemzeti
Megvalósítási Program szerinti szennyvíz-elvezetési agglomeráció kijelölésének
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felülvizsgálatára vonatkozó kérelem, mely tartalmazza Felsılajos Község felvételét a
lajosmizsei agglomerációba, Lajosmizsét agglomerációs központként megjelölve. A Nemzeti
Megvalósítási Program felülvizsgálatát követıen kerülhet kiadásra, a szennyvízberuházásra
vonatkozó, jogerıs vízjogi engedély. Az engedély kiadását követıen kerülhet sor a beruházás
megvalósítására a tervek szerint pályázati források igénybevételével.
Az ezzel kapcsolatos intézkedések tervezésére a jelen helyi hulladékgazdálkodási terv
felülvizsgálata során kell sort keríteni, mivel az intézkedések megvalósításának jogszabályban
meghatározott határideje a tervezési idıszakot meghaladja és jelenleg a települések számára
sem áll rendelkezésre olyan forrás, amelybıl a szükséges intézkedéseket határidı elıtt
megvalósíthatnák.

Lajosmizse Város Önkormányzata a KEOP-1.2.0./1F szennyvízelvezetés és tisztítás két
fordulós pályázati felhívására – Lajosmizse Város csatornahálózatának kiépítése és
szennyvíztisztító telepének bıvítése – tárgyban pályázatot nyújtott be, mely elsı körben
72 204 950 forintot nyert. Folynak az elıkészületi munkák a tervezésben. A kiviteli munkák
elıreláthatóan 2012-ben indulnak.

VI ./ 3 . tá b lá za t

A n em v es zé l ye s h u ll a dék ok r a v o na tk o zó c s ök k entés i c é l ok

Hulladék

szilárd A lerakott hulladék szervesanyag tartalmának csökkentése 2004-re 75 %-ra,

települési
hulladék
települési
hulladék

Csökkentési cél

folyékony

kommunális
szennyvíziszap
építési-bontási
hulladékok és egyéb
inert hulladékok
* Lajosmizse
** Felsılajos

2007-re 50%-ra, a hulladékgazdálkodási törvényben foglaltaknak megfelelıen.
2008-ra el kell érni, hogy a lerakásra kerülı hulladékmennyiség a jelenleginek
legfeljebb 75%-a legyen és így a mostani 83%-os arány 60% alá csökkenjen.
* A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és – tisztítási Megvalósítási
Program (NTSZMP) C mellékletében szerepel, ennek megfelelıen 2015.
december 31.-ig meg kell valósítani a csatornázást, el kell érni, hogy minél
nagyobb arányban kössenek rá az ingatlantulajdonosok a hálózatra.
** A 6.1.2. fejezetben leírtaknak az irányadóak
* a további vízelvonással, préseléssel térfogat csökkentése, majd elszállítás
továbbhasznosításra
* * a településen nem keletkezik kommunális szennyvíziszap
Csak a nem hasznosítandó inert hulladék kerüljön lerakóban ártalmatlanításra.
Az illegális hulladéklerakás visszaszorítása, és a legális ártalmatlanítás
lehetıségének megteremtése.

A Hulladékgazdálkodási Terv VI./3. táblázata a települési szilárd és folyékony hulladék, a
kommunális szennyvíziszap, valamint az építési-bontási hulladékok és egyéb inert
hulladékokra vonatkozó csökkentési célokat jelöli meg. A települési szilárd hulladékok
esetében a lerakott hulladék szervesanyag-tartalmának csökkentését irányozta elı.
Megjegyezni kívánom, hogy a szervesanyag-tartalomra vonatkozólag nem állnak
rendelkezésre adatok, a hulladékártalmatlanító hely nem méri azt. Ennek akadálya, hogy
ömlesztve kerül beszállításra a hulladék, válogatása nem megoldott, így ez a csökkentési cél
nem vezet kimutatható eredményre. A települési folyékony hulladék mennyiségének
csökkentésére meghatározott cél továbbra is a csatornahálózat kiépítése 2015. december 31ig. A megvalósításhoz elengedhetetlenek a pályázati lehetıségek, a beruházás magas
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összege miatt. Kommunális szennyvíziszapok csökkentési célja a vízelvonással, préseléssel
történı térfogatcsökkentés és további hasznosítás. Az építési-bontási hulladékok és egyéb
inert hulladékok csökkentésére elıirányzott cél, hogy csak a nem hasznosítandó inert
hulladék kerüljön lerakóban ártalmatlanításra. Fontos kérdés elsısorban az, hogy
egyáltalán hol lehet elhelyezni a településen inert hulladékot. A hulladékkezelési
közszolgáltatásról szóló helyi rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki ezen hulladékfajtára,
elhelyezése nem megoldott. Elıször az elhelyezésrıl és annak feltételeirıl kellene
gondoskodni, mert igény biztosan lenne rá, és talán az illegális építési-törmelék
elhelyezések száma is csökkenne. Biztosítani kellene a településen keletkezı építési-bontási
és egyéb inert hulladék külön győjtését, elszállítását és szakszerő újrahasznosítását, esetleg
ártalmatlanítását.
VI ./ 4 . tá b lá za t

A kiemelten kezelendı hulladékáramokra vonatkozó csökkentési célok

Hulladék
Hulladékolajok
Akkumulátorok és
szárazelemek
Elektromos és
elektronikai hulladékok
Kiselejtezett
gépjármővek
Egészségügyi hulladékok
Állati eredető
hulladékok
Növényvédıszerek és
csomagoló eszközeik
Azbeszt
Egyéb hulladék

Csökkentési cél
Lehetıség biztosítása az elkülönített hulladékok győjtésére, majd a szakszerő
hasznosítására és ártalmatlanítására
Lehetıség biztosítása az elkülönített hulladékok győjtésére, majd a szakszerő
hasznosítására és ártalmatlanítására
Lehetıség biztosítása az elkülönített hulladékok győjtésére, majd a szakszerő
hasznosítására és ártalmatlanítására
Lehetıség biztosítása a kiselejtezett gépjármővek országos
győjtırendszeréhez való csatlakozáshoz
Lehetıség biztosítása az egészségügyi hulladékok országos
győjtırendszeréhez való csatlakozáshoz
Lehetıség biztosítása az állati hulladékok országos győjtırendszeréhez
való csatlakozáshoz
Lehetıség biztosítása az elkülönített hulladékok győjtésére, majd a szakszerő
hasznosítására és ártalmatlanítására
Lehetıség biztosítása az azbeszt hulladékok országos győjtırendszeréhez
való csatlakozáshoz
Lehetıség biztosítása az elkülönített hulladékok győjtésére, majd a szakszerő
hasznosítására és ártalmatlanítására

A Hulladékgazdálkodási Terv VI./4. táblázata a kiemelten kezelendı, úgymint
hulladékolajok, akkumulátorok és szárazelemek, elektromos és elektronikai hulladékok,
kiselejtezett gépjármővek, egészségügyi hulladékok, állati eredető hulladékok,
növényvédıszerek és csomagolási eszközeik, azbeszt és egyéb hulladékáramokra vonatkozó
csökkentési célokat mutatja be. Lajosmizsén a hulladékolajok és az azbeszt begyőjtésére
nincs példa. Az akkumulátorokat a MÉH telepen átveszik az Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 14/0437/8/2006. engedélye alapján. Az
elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételérıl szóló 264/2004. (IX.
23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése kimondja, hogy „Új háztartási berendezés
értékesítésekor a kereskedı köteles a fogyasztó által felajánlott, az értékesített berendezéssel
azonos elsıdleges használati célú és mennyiségő használt berendezést a birtokba adás
helyén átvenni.” 2006. június 1-tıl a szárazelemek szelektív győjtése is megoldódott,
engedélyekkel rendelkezı begyőjtı térítésmentesen végzi a szállítást és ártalmatlanítást. Az
egészségügyi hulladékokat az egészségügyi intézményben elkülönítetten győjtik, és
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gondoskodnak annak elszállíttatásáról, arra engedéllyel rendelkezı vállalkozó útján. Az
állati eredető hulladékot a lajosmizsei állati hulladékfogadó telepen lehet elhelyezni,
ahonnan az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. szállítja el solti gyárába, további feldolgozás
céljából. A növényvédı szerek és csomagoló eszközeikre vonatkozó elıírásokat a
növényvédı szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezelésérıl szóló 103/2003.
(IX. 11.) FVM rendelet szabályozza.

VI ./ 5 . tá b lá za t

A c s om ag o lás i h u l l ad é k ok r a v on atk o zó c s ök k en t és i c él ok

Hulladék
Papír és karton csomagolási
hulladék
Mőanyag csomagolási
hulladék
Fa csomagolási hulladék
Fém csomagolási hulladék

Csökkentési cél
Szelektív győjtés biztosítása, és a külön győjtött hulladék hasznosító
szervezeteknek történı átadása.
Szelektív győjtés biztosítása, és a külön győjtött hulladék hasznosító
szervezeteknek történı átadása.
Anyagában történı hasznosítás biztosítása
Szelektív győjtés biztosítása, hulladékudvaron keresztül és a külön
győjtött hulladék hasznosító szervezeteknek történı átadása. A
hulladékkezelési eljárások során mágneses szeparáció alkalmazása.
Anyagában történı hasznosítás biztosítása

Vegyes összetételő kompozit
csomagolási hulladék
Egyéb, kevert csomagolási Anyagában történı hasznosítás biztosítása
hulladék
Üveg csomagolási hulladék Szelektív győjtés biztosítása, és a külön győjtött hulladék hasznosító
Textil csomagolási hulladék

szervezeteknek történı átadása
Anyagában történı hasznosítás biztosítása

A Hulladékgazdálkodási Terv VI./5. táblázatában a csomagolási hulladékokra vonatkozó
csökkentési célok szerepelnek. Megjegyzendı, hogy a felsorolt hulladékfajták közül a papír
és karton csomagolási hulladékok, mőanyag csomagolási hulladék és üveg csomagolási
hulladék szelektív győjtése megvalósult. Lajosmizsén 10 db, Felsılajoson 1 db szelektív
győjtısziget került kialakításra, a fent megnevezett hulladékfrakciók begyőjtésére. A fém
csomagolási hulladékot a lakosok a MÉH telepen elhelyezhetik. A fa-és textil csomagolási
hulladékok anyagában történı hasznosítására nincs lehetıség.
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VI. 2. Hulladékhasznosítási, ártalmatlanítási célkitőzések
tervezése

VI./6. táblázat
célok

A nem veszélyes hulladékokra vonatkozó hasznosítási, ártalmatlanítási

Hulladék
Hasznosítási, ártalmatlanítási cél
Megteremteni
a
lehetıségét
annak, hogy a hulladék minél nagyobb hányada
települési
szilárd
kerüljön
hasznosításra.
A
lerakást
a lehetı legnagyobb mértékben minimalizálni
hulladék
települési
hulladék

folyékony

kommunális
szennyvíziszap
építési-bontási
hulladékok és egyéb
inert hulladékok
* Lajosmizse
** Felsılajos

kell. Csak a további hasznosításra alkalmatlan hulladékok kerüljenek lerakásra.
A jelenleg 500m3/d kapacitású szennyvíztelep bıvítésre kerül 50 m3 települési
folyékony hulladék fogadására alkalmas hulladékkezelı rendszerrel a megfelelı
ártalmatlanítás biztosítása érdekében
* a további vízelvonással, préseléssel térfogat csökkentése, majd elszállítás
továbbhasznosításra

* * a településen nem keletkezik kommunális szennyvíziszap
Biztosítani kell a településen keletkezı építési-bontási és egyéb inert hulladék
külön győjtését, elszállítását és szakszerő újrahasznosítását, esetleg
ártalmatlanítását.

A Hulladékgazdálkodási Terv VI./6. táblázata hasznosítási, ártalmatlanítási célokat jelöl
meg. A települési folyékony hulladék esetében elmondható, hogy a Hulladékgazdálkodási
Tervben vállalt feladatnak az önkormányzat eleget tett, megvalósult a szennyvíztisztító telep
bıvítése, és elkészült az 50 m3/d kapacitású folyékony hulladék fogadó állomás. A
kommunális szennyvíziszapot a BÁCSVÍZ Zrt. kezeli. Az építési-bontási hulladékok
ártalmatlanítására alternatívákat kellene felvázolni.

VI./7. táblázat
A nem veszélyes hulladékokra vonatkozó helyi és regionális
hasznosítási , ártalmatlanítási célok összehasonlítása
Hulladék

Hasznosítási, ártalmatlanítási cél
Helyi
Területi

Megteremteni a lehetısségét annak,
települési
szilárd hulladék hogy a keletkezı hulladékok minél

települési
folyékony
hulladék

kommunális

nagyobb hányada anyagában vagy
energetikailag hasznosuljon, és a
lerakóba csak a más módszerrel nem
ártalmatlanítható hulladék kerüljön.
A folyékony hulladék további
ártalmatlanításának megszervezése,
TFH-fogadóállomás létrehozása

* a további vízelvonással, préseléssel
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Ezen hulladékok tekintetében begyőjtı hálózat
kiépítése. Komplex térségi feladatokat ellátó
települési szilárd hulladék kezelı rendszerek
kiépítése a tervidıszak végéig. A régióban a
szelektív hulladékgyőjtés teljessé tétele a
tervidıszak végére.
Az Országos Hulladékgazdálkodási Tervvel
összhangban célul kitőzhetı a mennyiség 15%os csökkentése a csatornázás fejlesztésének
köszönhetıen, valamint a környezetkímélı
módon történı győjtés. A képzıdı mennyiség
teljes mértékő felszámolása a tanyás
településszerkezet miatt nem megoldható.
Az Országos Hulladékgazdálkodási Tervvel

szennyvíziszap

térfogat csökkentése, majd elszállítás
továbbhasznosításra

összhangban el kell érni a szennyvíziszap
minıségi paramétereire vonatkozóan, hogy a
mezıgazdasági hasznosítás minél nagyobb
* * a településen nem keletkezik arányban biztosítható legyen.
kommunális szennyvíziszap

építési-bontási
hulladékok és
egyéb inert
hulladékok
* Lajosmizse
** Felsılajos

Biztosítani kell a településen keletkezı
építési-bontási és egyéb inert hulladék
külön
győjtését,
elszállítását
és
szakszerő újrahasznosítását, esetleg
ártalmatlanítását.

Az építési és bontási hulladékok kezelésénél
meg kell oldani a minél nagyobb arányú
hasznosítást valamint a bontás során keletkezı
veszélyes és szerves hulladékok
szétválogatását, elkülönített győjtését.

VI./8. táblázat A kiemelten kezelendı hulladékáramokra vonatkozó hasznosítási ,
ártalmatlanítási célok
Hulladék
Hulladékolajok

Hasznosítási, ártalmatlanítási cél
A lakosság részére lehetıség biztosítása a szelektíven győjtött hulladék
elhelyezésére.

Akkumulátorok és
szárazelemek
Elektromos és
elektronikai
hulladékok
Kiselejtezett
gépjármővek
Egészségügyi
hulladékok
Állati eredető
hulladékok

Ideiglenes tárolás szakszerő megoldása.
A hulladék ártalmatlanításának megszervezése.
Kapcsolódás az országos győjtı-hasznosító hálózathoz
Szelektív győjtés biztosítása körzeti hulladékudvarok kialakításának
segítségével
Kapcsolódás az országos győjtı-hasznosító hálózathoz.
Szelektív győjtés biztosítása körzeti hulladékudvarok kialakításának
segítségével
Kapcsolódás az országos győjtı-hasznosító hálózathoz.
Kapcsolódás az országos győjtı-hasznosító hálózathoz.
Nem önkormányzati tulajdonú egészségügyi intézménynél információ
szolgáltatása az ártalmatlanítás lehetıségérıl.
Szelektív győjtés biztosítása.
Kapcsolódás a regionális ártalmatlanító mőhöz, amennyiben a tervezési
idıszakban megvalósul
Szelektív győjtés biztosítása körzeti hulladékudvarok kialakításának
segítségével

Növényvédıszerek és
csomagoló eszközeik
Információ szolgáltatása a lakosságnak a lehetséges ártalmatlanítás módjáról.
Azbeszt
Kapcsolódás az országos azbesztmentesítési programhoz.

Egyéb hulladék

-

VI./9. táblázat A kiemelten kezelendı hulladékáramokra vonatkozó helyi és regionális
hasznosítási, ártalmatlanítási célok összehasonlítása
Hulladék
Helyi

Hasznosítási, ártalmatlanítási cél
Területi

Hulladékolajok A lakosság részére lehetıség biztosítása A képzıdı mennyiség csökkentése közvetlen
a szelektíven győjtött hulladék
elhelyezésére.

befolyásolási lehetıség nincs, mert a hulladék
mennyisége a felhasznált kenıolaj
mennyiségétıl, a gépjármő mőszaki állapotától
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Akkumulátorok
és szárazelemek

Ideiglenes tárolás szakszerő megoldása.
A hulladék ártalmatlanításának
megszervezése.
Kapcsolódás az országos győjtıhasznosító hálózathoz
Szelektív győjtés biztosítása körzeti
hulladékudvarok kialakításának
segítségével
Kapcsolódás az országos
hasznosító hálózathoz.

Elektromos és
elektronikai
hulladékok

Kiselejtezett
gépjármővek

Egészségügyi
hulladékok

Állati eredető
hulladékok

és az üzemben lévı gépjármővek számától
függ. Ezekre a tényezıkre hatni
környezetvédelmi eszközökkel egy regionális
terv keretében nagyon nehéz. Lakossági
begyőjtı rendszer kiépítése és teljessé tétele.
Hasonlóan az elızı pontban leírtakhoz, a
képzıdı hulladék mennyiség befolyásolása
környezetvédelmi eszközökkel egy regionális
terv keretében nagyon nehéz. A már jól
győjtı- mőködı begyőjtı rendszer teljessé tétele.

Szelektív győjtés biztosítása körzeti
hulladékudvarok kialakításának
segítségével

Az életszínvonal emelésével és az eddig
elhasználódott berendezések várható tömeges
lecserélésével a hulladék mennyisége
növekedni fog. Csökkenés nem valószínő. Az
Kapcsolódás az országos győjtı- elektronikai és elektromos berendezések
hulladékának begyőjtési és visszavételi
hasznosító hálózathoz.
rendszerének kialakítása, az anyagában történı
hasznosítás létesítményeinek kialakítása, a
szakmai szervezetekkel történı egyeztetés a
régióban elvégzendı feladatokról.
Kapcsolódás az országos győjtı- A hulladék olajok esetében leírt indokok ebben
hasznosító hálózathoz.
az esetben is érvényesek. A képzıdı hulladék
mennyiség befolyásolás környezetvédelmi
eszközökkel egy regionális terv keretében
nagyon nehéz. Az EU elıírásainak megfelelı, a
régió igényeit kielégítı bontótelep kialakítása.
Az önkormányzat tulajdonában lévı
Az ellátási színvonal emelkedésével a hulladék
egészségügyi intézményeknél az
mennyiségének a növekedése, nem pedig a
csökkenése várható
egészségügyi hulladék szelektív
győjtésének és szakszerő
ártalmatlanításának biztosítása,
A vállalkozásokban mőködı
háziorvosok részére információ
szolgáltatása az ártalmatlanítás
lehetıségérıl.
Szelektív győjtés biztosítása.
Az álltatenyésztés a régióban domináns
ágazatot jelent, a hulladék mennyiségében
Kapcsolódás a regionális ártalmatlanító
stagnálás várható. Törekedni kell a nagy
mőhöz, amennyiben a tervezési
kockázatú (SMR) anyagok vágóhídon belüli
idıszakban megvalósul
elkülönített győjtésére. A tervidıszak végére
meg kell vizsgálni az égetıkapacitás
szükségességét, illetve a rentábilis mőködés
feltételeit a nagy kockázatú (SMR) agyagokra
vonatkozóan.
Szelektív győjtés biztosítása körzeti
A technológia váltás már megtörtént a
hulladékudvarok kialakításának
csomagolóeszközök területén, ezért a
segítségével
mennyiségi csökkenés nem várható.

Növényvédıszer
ek és csomagoló
eszközeik
Információ szolgáltatása a lakosságnak
Azbeszt
a lehetséges ártalmatlanítás módjáról.
Kapcsolódás az országos
azbesztmentesítési programhoz.

Egyéb hulladék

-
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VI./10. táblázat A csomagolási hulladékokra vonatkozó hasznosítási, ártalmatlanítási célok
Hulladék
Hasznosítási, ártalmatlanítási cél
Szelektív
hulladékgyőjtési
rendszer biztosítása a hulladékok különgyőjtésének
Papír és karton
kialakításához
csomagolási hulladék
Mőanyag
csomagolási hulladék
Fa csomagolási
hulladék

A nem szelektíven győjtött csomagolási hulladékok utóválogatási lehetıségének
megteremtése
Szelektív hulladékgyőjtési rendszer biztosítása a hulladékok különgyőjtésének
kialakításához
A nem szelektíven győjtött csomagolási hulladékok utóválogatási lehetıségének
megteremtése
Lerakott mennyiség csökkentése a vegyesen győjtött hulladék utóválogatásának
biztosításával

VI./11 táblázat A csomagolási hulladékokra vonatkozó helyi és regionális hasznosítási, ártalmatlanítási célok
összehasonlítása

Hulladék

Hasznosítási, ártalmatlanítási cél
Területi
Szelektív
hulladékgyőjtési
rendszer
Adathiány miatt az elmozdulás iránya
Papír és karton
biztosítása a hulladékok
nem adható meg
csomagolási
különgyőjtésének kialakításához
hulladék
A nem szelektíven győjtött
Helyi

Mőanyag
csomagolási
hulladék

Fa csomagolási
hulladék
Fém
csomagolási
hulladék
Vegyes
összetételő
kompozit
csomagolási
hulladék
Egyéb, kevert
csomagolási
hulladék
Üveg
csomagolási
hulladék
Textil
csomagolási
hulladék

csomagolási hulladékok utóválogatási
lehetıségének megteremtése
Szelektív hulladékgyőjtési rendszer
biztosítása a hulladékok
különgyőjtésének kialakításához
A nem szelektíven győjtött
csomagolási hulladékok utóválogatási
lehetıségének megteremtése
Lerakott mennyiség csökkentése a
vegyesen győjtött hulladék
utóválogatásának biztosításával
Anyagában történı hasznosítás,
mágneses szeparációs eljárás
segítségével
Lerakott mennyiség csökkentése a
vegyesen győjtött hulladék
utóválogatásának biztosításával

Lerakott mennyiség csökkentése a
vegyesen győjtött hulladék
utóválogatásának biztosításával
Szelektív hulladékgyőjtési rendszer
biztosítása a hulladékok
különgyőjtésének kialakításához
Lerakott mennyiség csökkentése a
vegyesen győjtött hulladék
utóválogatásának biztosításával
Karitatív győjtések támogatása
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VII.

fejezet

A

KIJELÖLT CÉLOK ELÉRÉSÉT , ILLETVE
MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ CSELEKVÉSI
PROGRAM

A települési szilárd és folyékony hulladékgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségeinek
megoldására Lajosmizse Város és Felsılajos Község együttmőködik.
A települési hulladékgazdálkodási program célja általánosságban a
hulladékgyőjtés és kezelés jelenlegi módjának ol yan formában
történı megreformálása, átalakítása, ami egyaránt megfelel az új
magyar, valamint az EU szabál yzatoknak, jogszabál yi elıírásoknak.

Települési szilárd hul ladék

A program három fı részre osztható:
a.

A települési szilárd hulladék Regionális depóniára szállítása
A Kecskeméti Regionális Hulladéklerakón történı elhelyezés

b.

A szelektív hulladékgyőjtı rendszer kialakítása
A szelektív hulladékgyőjtés és kezelés integrált
gazdálkodási rendszerének bevezetése a lerakásra kerülı
hulladék mennyiségének csökkentésére; hulladékgyőjtı
szigetek kialakítása, az újrahasznosítható anyagok
kinyerésének és újbóli felhasználásának elısegítése,
valamint a lakosság körében a megfelelı hulladéklerakás
fontosságának fokozott megismertetése.

c.

Hel yi lerakók lezárása, rekultivációja
Az engedéll yel nem rendelkezı 2004. január 1.-tıl lezárt
Lajosmizse Városi Települési Szilárd és Folyékony
Hulladéklerakó Hely rekultivációs terv alapján történı
rekultiválása, utógondozása, a terület rehabilitációja.
(részletezve a VII.2.2. fejezetben)
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A
mőszaki
védelemmel
nem
rendelkezı
hulladéklerakók
rekultiválásával és a korszerőtlen győjtıjármővek lecserélésével
csökkenthetı a talaj, víz és a levegı szennyezése; a lerakásra
kerülı hulladékban az újrahasznosítható anyagok (csomagolási
hulladékok, szervesanyag) mennyisége az EU követelményeknek
megfelelıen lecsökkenthetı; valamint az egységes beruházások és
az egységes üzemeltetés egységes díjrendszer bevezetését teszi
lehetıvé.
Települési Folyékony hulladék
A tervidıszakban a TFH Uniós elıírásoknak megfelelı elhel yezésére A
Lajosmizse Városi Szenn yvíztisztító Telepen TFH fogadóállomás valósulna
meg, mel y egyben a telep kapacitásának bıvítését is eredményezi. A tervezett
beruházás részletezése az V.3.2. fejezetben leírásra került.
Szennyvízelvezetés, csatornázás
A tervidıszakban, az elızı fejezetekben már említett települési
együttmőködés
(Lajosmizse,
Felsılajos)
keretében
megkezdıdne
a
településeken
a
gerincvezeték
hálózat
kiépítése,
párhuzamosan
a
szenn yvíztisztító telep további kapacitás bıvítésével. E beruházás ismertetése
is az V.3.2. fejezetben található.

Lajosmizse Város és Felsılajos Község Önkormányzata továbbra is együttmőködik a
települési szilárd és folyékony hulladékgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségeinek
megoldására. A települési hulladékgazdálkodási program célja általánosságban a
hulladékgyőjtés és kezelés jelenlegi módjának olyan formában történı megreformálása,
ami megfelel a magyar és az Európai Uniós jogszabályi elıírásoknak.
Lajosmizse és Felsılajos települések Helyi Hulladékgazdálkodási Tervének „ A kijelölt
célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program” fejezetében megjelölte az
adott területen szükséges intézkedéseket. Összességében elmondható, hogy a cselekvési
program keretében megvalósult, hogy a települési szilárd hulladék regionális depóniára
kerül, a Kecskeméti Regionális Hulladéklerakón történik az elhelyezés. A szelektív
hulladékgyőjtı rendszer kiépítésének elsı fázisaként Lajosmizsén 10 db, Felsılajoson 1 db
hulladékgyőjtı sziget került kiépítésre. 2005-tıl papír-karton, mőanyag és üveg
csomagolási hulladékok, 2006-tól szárazelemek szelektív győjtése valósult meg a két
településen. Megfelelı módon és nagy igénybevétellel történik évente egy-egy alkalommal a
lomtalanítási-és elektronikai hulladékgyőjtı akció. Továbbra is elsıdleges cél a lakosság
tudatformálása és az utóválogatás lehetıségeinek megteremtése.
A bezárt helyi hulladéklerakó rekultivációjával kapcsolatos intézkedések részben valósultak
meg. Az önkormányzat részére nem állt rendelkezésre olyan forrás, melybıl a rekultiváció
egyes munkafolyamatait határidıre elvégezte. A kijelölt feladatok és elvégzésük határidejét,
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illetve a megvalósult feladatok táblázata az V.1.2. fejezet
folytatásaként
kerül
megtárgyalásra.
A települési folyékony hulladék elhelyezése megoldódott. 2005-ben elkészült a Települési
Folyékony Hulladék fogadó állomás, a Városi Szennyvíztisztító telep kapacitásának
bıvítésével. A Lajosmizsei Szennyvíztisztító Telepen a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési
Tanács által kiírt és elnyert pályázatnak köszönhetıen 50 m3/nap kapacitású települési
folyékony hulladék fogadó állomás került kialakításra. A telepen alkalmazott technológia
jogszabályokban elıírtak alapján történik.
A szennyvízelvezetés és csatornázás területén is elırelépések történtek, pályázati forrásnak
köszönhetıen elkezdıdik a kivitelezés megtervezése.

VII. 1. Módszerfejlesztési, intézményfejlesztési,
ismeretterjesztı szemléletformáló, tájékoztatási, oktatási
és kutatásfejlesztési programok
VI I. / 1. t á b l áz at

M ó d sz erf e jl esz t é s se l , i n t éz m én yf e jl e sz t é s se l,
is me r et t er j esz t é ss e l, sz em lé l et - f o rm á lá s s al , t áj é ko z t at ás s al ,
o kt at á s s al, ké p z é s se l é s ku t at ás - f e jl e sz t é s se l f o g l a ko z ó
p ro g r am o k

Program célja
Lajosmizse és Felsılajos területén
élı lakosság körében a korszerő
hulladékgyőjtés ismertetése és
népszerősítése
A települések oktatási
intézményeiben a környezeti
nevelés, a környezettudatos
szemlélet kialakítása

Határidı

2005
folyamatos

Felelıs

Költség
(eFt)

Forrás

Lajosmizse Város és
Felsılajos Község
Önkormányzatai

200-300

Önkormányzati
önerı

Lajosmizse Város és
Felsılajos Község
Önkormányzatai

Intézményi
költségvetés

Intézményi
költségvetés,
Pedagógiai
programokban és
tantervekben
betervezve

A
Hulladékgazdálkodási
Terv
VII./1.
táblázatában
a
módszerfejlesztéssel,
intézményfejlesztéssel,
ismeretterjesztéssel,
szemlélet-formálással,
tájékoztatással,
oktatással, képzéssel és kutatás-fejlesztéssel foglalkozó programok kerültek leírásra. A
program egyik célja Lajosmizse és Felsılajos területén élı lakosság körében a korszerő
hulladékgyőjtés ismertetése és népszerősítése. Erre határidı is meg volt jelölve, 2005.
Felelıs a két település önkormányzata által. Költség 200-300 eFt, önkormányzati önerıbıl.
A szelektív hulladékgyőjtés bevezetése elıtt a lakosság tájékoztatva lett a szelektív
hulladékgyőjtés fontosságáról, annak kivitelezhetıségérıl. Ismertetésre került, mit lehet és
hogyan elhelyezni a konténerekben. Több alkalommal került meghirdetésre a polgármesteri
hivatal lapjában, a Kisvárosi Hírmondóban, illetıleg a jelenlegi HÍRLAP újságban
folyamatosan készülnek cikkek a szelektív hulladékgyőjtésrıl. Pályázati forrásból a
szelektív hulladékgyőjtı szigetekhez tájékoztató táblák kerülnek kihelyezésre még a 2008-as
évben, mely táblák a legális hulladék-elhelyezés szabályairól informálnak. Ezeken kívül a
közszolgáltató is segített a tudatformálásban, szórólapokat juttatott el a lakossághoz.
Hulladékgazdálkodással, környezetvédelemmel kapcsolatos tájékoztatók plakátokon,
újságban, faliújságon, piactéri bemondóban kihirdetésre kerülnek.
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A program másik célja a települések oktatási intézményeiben a környezeti nevelés, a
környezettudatos szemlélet kialakítása, mely a pedagógusoknak köszönhetıen tapasztaltan
sikeres. A környezettudatos életre való nevelés az óvodák Nevelési Programjának, valamint
az iskolák Pedagógiai Programjának szerves részét képezi. E feladat továbbra is folyamatos
tevékenységet igényel.

VII.2. H U L L A D É K G A ZD Á L K O D Á S I

C S E L E K V É S I PR O G R A M

VII.2.1.
A hulladékhasznosítási, ártalmatlanítási célkitőzések
elérését szolgáló intézkedések meghatározása

VII.2.1.1. Intézkedések a szilárd hulladékok tekintetében

Szelektív hulladékgyőjtés

A tervezési területen a települések önkormányzatai a tervidıszakban fokozatosan kívánják
bevezetni a települési szilárd hulladékok szelektíven történı győjtését.

Tájékoztatás, felvilágosítás
Elsıdleges feladat a települések lakosságának informálása, felvilágosítása a korszerő, uniós
elıírások szerinti hulladékgazdálkodási rendszer kialakításáról. A tájékoztatás szórólapokkal,
információs kiadványokkal, a helyi médiákban való megjelentetéssel történik.
Alkalmi begyőjtıjáratok
A fokozatos bevezetés elsı lépése a szervezett közszolgáltatás keretében alkalmi begyőjtı
járatok szervezése az egyes hulladékfrakciókra vonatkozóan (pl.: egy adott idıpontban csak
mőanyag hulladékot, vagy üveget győjt be a közszolgáltató) a lakosság teljeskörő
tájékoztatása mellet.
Győjtıszigetes szelektív győjtés
Ezer lakosra számolva egy győjtıszigetet (három frakciós) a tervezési területen mintegy 1112 sziget kialakítására van szükség (Lajosmizse: 11 db, Felsılajos: 1 db).
A konténereket a lakosság használja például az üveg, papír, és mőanyag hulladék szelektív
kihelyezésére. A konténerek eltérı színei és jelölései elısegítik a behelyezhetı hulladék
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azonosítását. Célszerő a győjtıszigeteket a nagyobb forgalmú, a lakosság által gyakran
látogatott üzletek és közintézmények valamint a nagyobb lakósőrőségő településrészek
(társasházak) közelében kialakítani.
Feldolgozás, újrahasznosítás
A tervek szerint 2005. szeptemberétıl fog üzemelni a Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó
területén egy, az uniós elıírásoknak megfelelı válogatómő 35.000 t/év kapacitással. A
válogatómőben mőanyag csomagolási hulladék, papír, fémhulladék és csomagolási hulladék,
valamint üveg kerül külön válogatásra. A szelektíven győjtött hulladék feldolgozása,
újrahasznosítása jelen tervben nem tervezhetı, mivel a szelektíven győjtött hulladék
feldolgozó háttérbázisa országos szinten csak most van kialakulóban, így a feldolgozás
tervezése csak a jelen terv felülvizsgálatai során várható.
A célkitőzések továbbra is
VI I. / 2. t á b l áz at

Hulladék

Települési szilárd
hulladék

Települési folyékony
hulladék
Kommunális
szennyvíziszap

Építési-bontási
hulladék és egyéb
inert hulladék

A n em v e sz él ye s h u ll ad ék á ra mo k h a sz n o s ít á s áh o z ,
ár t a lm at l an ít ás áh o z s z ü k sé g e s k ap ac it ás ig én ye k
b em u t at á s a

Hasznosítás/
Ártalmatlanítás

Kapacitásigény

Hasznosítás/
ártalmatlanítás helye

Hasznosítás/
Kecskeméti Regionális Régión belül megoldható
Ártalmatlanítás Hulladéklerakó:
Válogatómő: 35.000
t/év
Hasznosítás
24.900-25.000 t/év
Régión belül megoldható
Hasznosítás,
kiszállítás
teleprıl

* Teljes
Régión belül megoldható
a csatornázottság esetén:
200-220 t/év
** n.a.
Hasznosítás/
n.a.
Régión belül megoldható
Ártalmatlanítás

* L a jo smiz s e
* * F el sı l ajo s
VI I. / 3. t á b l áz at

Cselekvési program
Hagyományos
hulladékgyőjtés
fejlesztése

A n em v e sz él ye s h u ll ad ék o k h asz n o s ít ás á v al,
ár t a lm at l an ít ás áv a l k ap cs o l at o s c se le kv é s i p ro g r am

Felelıs
Települési szilárd
és folyékony
hulladékkezelési
közszolgáltatók

Érintettek köre
Határidı
Lajosmizse és 2005-2007.
Felsılajos
települések
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Költség (eFt)
n.a.

Cselekvési program
Felelıs
építési törmelék
Lajosmizse
elhelyezésére lehetıség Város és
biztosítása
Felsılajos
Község
Önkormányzatai
meglévı
Lajosmizse
hulladéklerakó
Város
rekultivációja
Önkormányzata,
(részletezve a VII.2.2. Szilárd
fejezetben)
hulladékkezelési
közszolgáltató
Szelektív
Lajosmizse
hulladékgyőjtés
Város és
bevezetése
Felsılajos
megszervezése,
Község
Önkormányzatai
, közszilgáltatók

Érintettek köre
Lajosmizse és
Felsılajos
települések

Határidı
2005.

Költség (eFt)
n.a.

Lajosmizse és
Felsılajos
települések

2004-2006

160.340

Lajosmizse és
Felsılajos
települések

2005-2006.

győjtısziget
kialakítás: * 10 db
** 1 db
3630
fenntartási
költségek: n.a.

* L a jo smiz s e
* * F el sı l ajo s

A Hulladékgazdálkodási Terv VII./3. táblázat a nem veszélyes hulladékok hasznosításával,
ártalmatlanításával kapcsolatos cselekvési programokat tartalmazza.
A hagyományos hulladékgyőjtés fejlesztése folyamatos tevékenység, határideje 2007. éven
is túlnyúl. Az építési törmelék elhelyezésére lehetıség biztosítása nem valósult meg 2005.
évre, erre új idıpontokat kell meghatározni. A hulladéklerakó rekultivációja az elıírt 20042006. évi határidıre nem valósult meg, a betervezett 160. 340 eFt hiánya miatt. Egyes
feladatok azonban elkészültek, részletezve a VII./7. táblázatban. A szelektív hulladékgyőjtés
bevezetésre került 2005. áprilisában, így a tervezett határidınek eleget tett az önkormányzat.
A tervezett költséghez tartotta magát.
VI I. / 4. t á b l áz at A k i em el t en kez e len d ı h u ll ad ék á r amo k h a sz n o sít á sá h o z ,
ár t a lm at l an ít ás áh o z s z ü k sé g e s k ap ac it ás ig én ye k b e mu t at ás a

Hulladék

Hasznosítás/
Ártalmatlanítás

Veszélyes hulladékok
Hulladékolajok
Hasznosítás
Akkumulátorok és
szárazelemek
Elektromos és
elektronikai
hulladékok
Kiselejtezett
gépjármővek
Egészségügyi
hulladékok
Állati eredető
hulladékok

Hasznosítás
Hasznosítás

Hasznosítás

Hasznosítás

Kapacitásigény

Hasznosítás/ ártalmatlanítás
helye

n.a.

országos szinten
megoldható
Termékdíjas/Országos országos szinten
kapacitás
megoldható
Termékdíjas/Országos regionális/ országos szinten
kapacitás
megoldható
Termékdíjas/Országos regionális/ országos szinten
kapacitás
megoldható
n.a.
regionális/ országos szinten
megoldható
n.a.
regionális/ országos szinten
megoldható
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Hulladék

Növényvédıszerek
és csomagoló
eszközeik
Azbeszt

Hasznosítás/
Ártalmatlanítás

Kapacitásigény

Hasznosítás/
Ártalmatlanítás

n.a.

országos szinten
megoldható

Országos
azbesztmentesítési
program

országos szinten
megoldható

Nem veszélyes hulladékok
Csomagolási
Hasznosítás
hulladékok összesen

Gumi

Hasznosítás

Egyéb hulladék:

Hasznosítás

Hasznosítás/ ártalmatlanítás
helye

Kecskeméti Regionális régiós szinten megoldható
Hulladéklerakó:
Válogatómő: 35.000
t/év
Termékdíjas/Országos régiós szinten megoldható
kapacitás
n.a.
régiós szinten megoldható

közterületeken keletkezı
zöldhulladék

VII./5. táblázat

Cselekvési program
Szelektív
hulladékgyőjtés
megszervezése

Válogatómő

A kiemelten kezelendı hulladékáramok hasznosításával,
ártalmatlanításával kapcsolatos cselekvési program

Felelıs
Lajosmizse
Város és
Felsılajos
Község
Önkormányzatai
Lajosmizse
Város és
Felsılajos
Község
Önkormányzatai

Érintettek köre
Lajosmizse
Felsılajos
települések

Lajosmizse és
Felsılajos
települések

Határidı
és

2006

Költség
(eFt)
n.a.

2006

n.a.

A Hulladékgazdálkodási Terv VII./5. táblázata a kiemelten kezelendı hulladékáramok
hasznosításával, ártalmatlanításával kapcsolatos cselekvési programot mutatja be. A
szelektív hulladékgyőjtés, és hozzá szervesen kapcsolódó válogatómő programja részben
valósult meg a tervezett határidıre. A szelektív hulladékgyőjtést megszervezték a
települések, a győjtıszigetek kialakításra kerültek, a lakosok szép számmal igénybe is
veszik, de a program fejlesztést igényel. És ennek egyik kiemelkedı pontja a válogatómő
kiépítése, vagy legalábbis létesült válogatómőhöz való csatlakozás, mert amíg a szelektíven
győjtött hulladékhoz egyéb kommunális hulladék is keveredik, addig a programnak nem
sok értelme van.
Kiemelten kezelendı hulladékáramok szelektív hulladékgyőjtése:
A tervezési területen a tervidıszak alatt a veszélyes hulladékok szelektív győjtése,
hasznosítása és ártalmatlanítása csak Regionális győjtırendszerhez való csatlakozással
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valósítható meg. A tervezési terület vonzáskörzetében a Duna-Tisza-közi Nagytérség
Regionális Települési Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer megvalósulásakor nyílik
lehetıség az említett hulladékok szelektív győjtésére a Cegléden létesülı válogatómőben.
A veszélyes hulladékok szelektív válogatására alkalmas válogatómő Cegléden várhatóan
2005-ben készül el, kapacitása: 35.000 t/év
A szelektív hulladékgyőjtés a már említett hulladékfajták esetében bevezetésre került, de
számos problémákkal küszködik. A közszolgáltató tájékoztatása alapján a szelektív
hulladékgyőjtı szigetek környéke tele van hordva háztartási zsákos szeméttel, illetve futós
ömlesztett háztartási hulladékot is oda borítanak. Az esetek nagy részében a hulladékokat
zsákokban teszik ki. A sziget egyes edényeibe nem az oda megfelelı hulladékot dobják,
keverik a hulladékokat, sıt az is elıfordult, hogy állati tetem került valamelyik konténerbe.
A vendéglátó helységek közelében fekvı szigetek a többihez viszonyítva nagyobb
mennyiségő mőanyag palackkal és kartonpapírral vannak megtömve.
Fentiekben leírt problémák miatt a begyőjtött hulladékot nem veszik át, illetve nem fizetnek
érte sehol, mert kevert hulladéknak számít.
A közszolgáltató abban látna megoldást, ha a lakosság érdekeltté válna a szelektív hulladék
győjtében, illetıleg nagyobb hangsúlyt kellene a tudatformálásnak kapnia.
VII./6. táblázat

Hulladék

Papír és karton
csomagolási
hulladék
Mőanyag
csomagolási
hulladék
Fa csomagolási
hulladék
Fém csomagolási
hulladék
Vegyes összetételő
kompozit
csomagolási
hulladék
Egyéb, kevert
csomagolási
hulladék
Üveg csomagolási
hulladék
Textil csomagolási
hulladék

A csomagolási hulladékok hasznosításához, ártalmatlanításához
szükséges kapacitásigények bemutatása

Hasznosítás/
Kapacitásigény
Ártalmatlaní
tás
Hasznosítás Kecskeméti Regionális
Hulladéklerakó:
Válogatómő: 35.000 t/év
Hasznosítás Kecskeméti Regionális
Hulladéklerakó:
Válogatómő: 35.000 t/év
Hasznosítás
n.a.

Hasznosítás,
ártalmatlanítás helye
régiós szinten
megoldható
régiós szinten
megoldható
régiós szinten
megoldható
régiós szinten
megoldható

Hasznosítás Kecskeméti Regionális
Hulladéklerakó:
Válogatómő: 35.000 t/év
Hasznosítás
n.a.
régiós szinten
megoldható

Hasznosítás Kecskeméti Regionális
Hulladéklerakó:
Válogatómő: 35.000 t/év
Hasznosítás Kecskeméti Regionális
Hulladéklerakó:
Válogatómő: 35.000 t/év
Hasznosítás
n.a.
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régiós szinten
megoldható
régiós szinten
megoldható
régiós szinten
megoldható

VII.2.1.2. Intézkedések a folyékony hulladékok tekintetében
A településeken, a TFH-val, valamint a szennyvízcsatornázással kapcsolatosan tervezett
fejlesztések, beruházások az elızı fejezetekben ismertetésre kerültek.

VII.2.1.3. Intézkedések az egyéb hulladékok tekintetében
A településeken az egyéb hulladékokkal kapcsolatos fejlesztéseket,
intézkedéseket jelenleg nem terveznek.

VII.2.2. A környe zetvédelmileg nem megfelelı és illegális ke zelı, lerakó
telepek rekultiválásának, fels zámolásának feladatai

A Lajosmizse Városi Szilárd és Fol yékony hulladéklerakó hely rekultiválási,
felszámolási feladatait a területileg illetékes körn yezetvédelmi felügyelıség
(ADUKÖFE) – a teljeskörő körn yezetvédelmi felülvizsgálat alapján határozatban írta elı. A VII/7. táblázat a határozatban foglalt feladatokat
rögzíti a megvalósításhoz szükséges költségek, a felelısök, valamint a
határidık feltüntetésével. A becsült költségek Lajosmizse Városi Települési
Szilárd és Fol yékon y Hulladéklerakó Hel y Rekultivációs és Pénzügyi
Tervében –mel y jelen terv készítésével egyidıben került ben yújtásra az
ADUKÖFE-hez - foglalt adatok alapján kerültek feltüntetésre. Az említett
rekultivációs és pénzügyi terv, elfogadását követıen jelen terv mellékletét
képezi.
VII./7. táblázat

Telep
megnevezése
Lajosmizse
Városi Szilárd
és Folyékony
Hulladéklerak
ó Hely
u.a.
u.a.

u.a.
u.a.

Az illegális és környezetvédelmileg nem megfelelı tároló, kezelı és
lerakótelepek rekultiválási, felszámolási feladatai

A telepre vonatkozó intézkedés
megnevezése

Intézkedés
határideje

Intézkedés
felelıse

Intézkedés
költsége
(eFt)
----------

Települési folyékony hulladék csak
szennyvíztisztító telepen történı
elhelyezése

2004.

Lajosmizse Város
Önkormányzata

Települési folyékony hulladék leürítıbıl
a folyékony hulladék kifolyásának,
elfolyásának megakadályozása
Települési szilárd és folyékony hulladék
lerakásának, leürítésének
megakadályozása a telepen árok
létesítéssel, útlezárással
Hulladék elhelyezést tiltó táblák
kihelyezése, karbantartása a telep körül
A hulladéklerakás tilalmának rendszeres
ellenırzése, intézkedések a
szabálysértıkkel szemben

2004.

Lajosmizse Város
Önkormányzata

9. 187, 5

2004.

Lajosmizse Város
Önkormányzata,
szilárd

4.490

2004.

Lajosmizse Város
Önkormányzata
Lajosmizse Város
Önkormányzata
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folyamatos

50-100

Telep
megnevezése
u.a.
u.a.
u.a.

A telepre vonatkozó intézkedés
megnevezése
2 db megfigyelı kút engedélyeztetése,
létesítése
A lerakók területén feltárt talajvíz és
talajszennyezés folyamatos figyelése
figyelı kutakkal
A szilárd hulladék felsı rétegének
tömörítése, elegyengetése

Intézkedés
határideje

Intézkedés
felelıse

2004. október 31

Lajosmizse Város
Önkormányzata
Lajosmizse Város
Önkormányzata

2004. október 31

2004.
december31.

u.a.

A hulladéklerakó telepek takarása a
bőzkibocsátás, és a szél általi elhordás
megakadályozására

2005.június 30.

u.a.

A lerakók lezárására és a rekultivációra
vonatkozó tervek elkészíttetése,
benyújtása az ADUKÖFE-hez
A rekultivációs tervvel egyidejőleg
pénzügyi terv készítése
A hulladéklerakó bezárásakor a szükséges
költségek fedezetét biztosítani kell a
település éves költségvetésében a KÖFE
által elfogadott pü.-i tervvel összhangban

2005.június 30.

u.a.
u.a.

Módosított VII/7. táblázat

2005.június 30.
folyamatos

Lajosmizse Város
Önkormányzata,
szilárd
hulladékkezelési
közszolgáltató
Lajosmizse Város
Önkormányzata
szilárd
hulladékkezelési
közszolgáltató
Lajosmizse Város
Önkormányzata
Lajosmizse Város
Önkormányzata
Lajosmizse Város
Önkormányzata

A telepre vonatkozó intézkedés
megnevezése

Intézkedés
határideje

Lajosmizse
Városi Szilárd
és Folyékony
Hulladéklerak
ó Hely

Települési folyékony hulladék
csak szennyvíztisztító telepen
történı elhelyezése

2004.

Lajosmizse
Város
Önkormányzata

----------

u.a.

Települési folyékony hulladék
leürítıbıl a folyékony
hulladék kifolyásának,
elfolyásának megakadályozása
Települési szilárd és folyékony
hulladék lerakásának,
leürítésének megakadályozása
a telepen árok létesítéssel,
útlezárással
Hulladék elhelyezést tiltó
táblák kihelyezése,
karbantartása a telep körül
A hulladéklerakás tilalmának
rendszeres ellenırzése,
intézkedések a
szabálysértıkkel szemben
2 db megfigyelı kút
engedélyeztetése, létesítése

2004.

Lajosmizse
Város
Önkormányzata

9. 187, 5

2004.

Lajosmizse
Város
Önkormányzata
,

4. 490

2004.

Lajosmizse
Város
Önkormányzata
Lajosmizse
Város
Önkormányzata

50-100

Lajosmizse
Város
Önkormányzata

1. 750

u.a.
u.a.

u.a.

1. 750
évente 350400
68.400

85. 700

2. 950
elızı
költségben
éves
költségvetésben
a tervnek
megfelelıen

Az illegális és környezetvédelmileg nem megfelelı tároló,
kezelı és lerakótelepek rekultiválási, felszámolási feladatai

Telep
megnevezése

u.a.

Intézkedés
költsége
(eFt)

folyamatos

2004.
október 31
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Intézkedés
felelıse

Intézkedés
költsége
(eFt)

jelenlegi állapot
2006. április
megvalósult Lm.
Városi TFH
állomás és
Táborfalva
ürítıhellyel
nem indokolt ktg,
a telepen nincs
elfolyás, miután
nincs ürítés
ároklétesítés
megtörtént

tiltó tábla
kihelyezésre került
a telep ellenırzése
folyamatos

megvalósult

Telep
megnevezése

A telepre vonatkozó intézkedés
megnevezése

Intézkedés
határideje

Intézkedés
felelıse

Intézkedés
költsége
(eFt)

jelenlegi állapot
2006. április

u.a.

A lerakók területén feltárt
talajvíz és talajszennyezés
folyamatos figyelése figyelı
kutakkal

2004.
október 31

Lajosmizse
Város
Önkormányzata

évente 350400

u.a.

A szilárd hulladék felsı
rétegének tömörítése,
elegyengetése

2004.
december3
1.

68. 400

u.a.

A hulladéklerakó telepek
takarása a bőzkibocsátás, és a
szél általi elhordás
megakadályozására

2005.júniu
s 30.

85. 700

nem végezték el

u.a.

A lerakók lezárására és a
rekultivációra vonatkozó
tervek elkészíttetése,
benyújtása az ADUKÖFE-hez
A rekultivációs tervvel
egyidejőleg pénzügyi terv
készítése
A hulladéklerakó bezárásakor
a szükséges költségek fedezetét
biztosítani kell a település éves
költségvetésében a KÖFE által
elfogadott pü.-i tervvel
összhangban

2005.júniu
s 30.

Lajosmizse
Város
Önkormányzata
, szilárd
hulladékkezelési
közszolgáltató
Lajosmizse
Város
Önkormányzata
szilárd
hulladékkezelési
közszolgáltató
Lajosmizse
Város
Önkormányzata

Gáz-víz viszony
vizsgálat jelentési
kötelezettség az
ADU-KTVF felé
határidıben
megküldve
nem végezték el

2. 950

K4K5784/04
határozattal
elfogadva

Lajosmizse
Város
Önkormányzata
Lajosmizse
Város
Önkormányzata

elızı
költségben

K4K5784/04
határozattal
elfogadva
az eddig
megvalósult
feladatok
kifizetésre
kerültek

u.a.
u.a.

2005.júniu
s 30.
folyamatos

Intézkedés
Ideiglenes útépítés a fúrási iszap
átvételéhez
Monitoring kutak tervezése

határidı
2004. július 30.

Dombépítés, kiegyenlítı réteg és 40
cm homok terítés
Monitoring kutak létesítése

2004. december
31.
2005. április 30.

Gázelvezetı rendszer kiépítése, 10 cm
homok+záró fólia+1 m homok
terítése, csapadékvíz győjtı árok
készítése
Szennyvíziszap komposztálása

2005. december
31.

Felszabaduló terület egyengetése,
komposzt terítés, növényzet telepítése
Rekultiváció eredményének elsı
felülvizsgálata 2011-ben, majd 5
évente

2004. október 31.

2006. augusztus
31.
2006. november
31.

éves
költségvetésb
en a tervnek
megfelelıen

2006-2008-as felülvizsgálati idıszak
A fúrási iszap fogadása és elhelyezése megoldott, folyamatos
(2008-as évben nem történt beszállítás)
Közbeszerzési eljárás lefolytatását követıen a kivitelezı
Rexterra céggel 2004. november 10-én vállalkozási szerzıdést
kötött az önkormányzat, aki a feladatok elvégzéséért
1.120.000.-Ft + Áfa összeget kapott (2005. májusban
átutalásra került az összeg).
Nem valósult meg
2005. március 25-én megtörtént a monitoring kutak mőszaki
átadás-átvétele, az ADU-KTVF K6K615/06 határozatával
vízjogi üzemeltetési engedélyét megadta. A monitoring
kutakból vett talajvíz bevizsgálása évente tavasszal és ısszel
megtörténik. Legközelebbi vízvizsgálati dokumentáció 2008.
decemberében kerül megküldésre a Felügyelıséghez.
Nem valósult meg

A komposztálás a jelenlegi magas vízállás miatt nem
megoldható
Az elmaradt munkák elvégzése elıtt nem indokolt az
elıkészítése
Még nem idıszerő
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Rekultivációval kapcsolatos tudnivalók összegzése
Az Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelıség (továbbiakban ADU-KÖFE)
K4K4333/04 határozatával kötelezte Lajosmizse Város Önkormányzatát a települési szilárd
hulladéklerakó telep és a folyékonyhulladék leürítı hely lezárására környezetvédelmi
elıírások meghatározásával és teljesítési határidık kitőzésével. Az ADU-KÖFE
K4K5784/04 sz. határozatával elfogadta Lajosmizse Város Önkormányzatának
megbízásából a RexTerra Kft. által elkészített települési szilárd és folyékony hulladéklerakó
telepek rekultivációs tervét és egyben kötelezte Lajosmizse Város Önkormányzatát a tervben
foglalt rekultivációs és utógondozási feladatok elvégzésére. A K4K4333/04 sz. határozat 3.
6. és 7. pontjában foglalt környezetvédelmi elıírásoknak a meghatározott teljesítési
határidıre nem tett eleget Lajosmizse Város Önkormányzata, melynek oka a pénzügyi
fedezet hiánya volt. Egyebekben az önkormányzat eleget tett a határozatban foglaltaknak.
Lajosmizse Város Önkormányzata a K4K4333/04 határozat 6. és 7. pontjának tekintetében
levélben kérte a Felügyelıséget, hogy módosítsa a teljesítési határidıket, melyek a szilárd
hulladéklerakó takarását és a hulladék felsı rétegének tömörítésére illetve elegyengetésére
vonatkozik. A Felügyelıség 2033-4/2007. iktatószámú levelében tájékoztatatást adott arra
vonatkozóan, hogy a Lajosmizsei települési szilárd és folyékony hulladéklerakó telep
lezárásáról döntı ADU-KÖFE K4K4333/04 sz. határozat 6. és 7. pontjában tett – az
önkormányzat által anyagi forrás hiánya miatt határidıben el nem végzett - elıírások
teljesítési határidejének módosítása már nem idıszerő, tekintettel arra, hogy az ADUKÖFE K4K5784/04 sz. határozatával elfogadta a lerakó rekultivációs tervét és egyúttal
kötelezte az abban foglaltak végrehajtására.
Ebben a tervben a munkavégzés üteme is meghatározásra került, így nem csak a
rekultiváció módjára és kötelezettségére, hanem annak ütemezésére is vonatkozik a kötelezı
határozat. E szerint 2005-2006.-ban a teljes rekultivációt el kellett volna végezni. Ennél
fogva nem a K4K4333/04, hanem a K4K5784/04 sz. határozat, illetıleg a határozattal
elfogadott rekultivációs terv módosítása szükséges.
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízta a RexTerra Kft-t a
rekultivációs terv felülvizsgálatával, a terv ütemezésre vonatkozó módosításával és a
jelenlegi mőszaki körülményekhez történı hozzáigazításával. Az elkészült anyag 2007.
decemberben megküldésre került a Felügyelıséghez.
A Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 61451/2008. sz. határozatával elfogadta a felülvizsgált rekultivációs tervet és elıírta, hogy a
hulladéklerakónak a benyújtott terv szerinti rekultivációját 2010. december 31-ig el kell
végezni.
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VII.3. A tervezett intézkedések végrehajtásának sorrendje és határideje
Szilárd hulladék

1.
2.
3.
4.
5.

Települési szilárd hulladék regionális hulladéklerakón való
elhelyezése
Lezárt települési hulladéklerakó rekultivációja
Szelektív hulladékgyőjtési rendszer kialakítása
Illegális hulladéklerakók feltérképezése, felszámolása
tájékoztatása
a
korszerő
Lakosság
teljeskörő
hulladékgazdálkodási rendszerrıl

Folyékony hulladék

1.
2.

3.

4.
5.

TFH-fogadóállomás létesítése
A
szennyvízberuházás
megvalósíthatósági
tanulmányának
elkészíttetése
és
a
vízjogi
létesítési
engedélyeztetési
eljárás
lebonyolíttatása
a Nemzeti Megvalósítási Program szerinti szennyvíz-elvezetési agglomeráció
kijelölésének felülvizsgálatára vonatkozó kérelem, mely tartalmazza Felsılajos
Község felvételét a lajosmizsei agglomerációba, Lajosmizsét agglomerációs
központként megjelölve.
Jogerıs vízjogi engedély megszerzése.
Szennyvíz csatornázási beruházás megkezdése.

A települések közigazazási területén keletkezı hulladékok mennyisége és összetétele a mellékelt
adatgyőjtı kérdıív feldolgozása alapján

1. sz. táblázat

ÖSSZESÍTETT ADATOK
2002év/t 2003év/t 2004év/t (terv)
Veszélyes Hulladékok
hulladékok
Hulladékolajok
5,243

6

6,306

1,43

1,94

1,55

0,075

0,075

0,065

0,1

0,1

1,1

0,085

0,111

0,111

Akkumulátorok és szárazelemek
Elektromos és elektronikai hulladékok
Kiselejtezett gépjármővek
Egészségügyi hulladékok
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Állati eredető hulladékok
7,12

5,76

7,4

0,06

0,455

0,06

0

0

0

311,26 312,235

312,524

Növényvédı-szerek és csomagoló eszközeik
Azbeszt
Egyéb hulladék
Csomagolási hulladékok összesen
35,921

36,459

48,73

0,8

0,73

0,98

2894,966 3002,476

3221,746

Gumi
Egyéb hulladék
Közszolgáltatás keretében elszállított
Nem
Kommunális hulladék
veszélyes
hulladékok Csatornázott szennyvíz vagy települési
Folyékony hulladék (szippantott szennyvíz)m

81,455

82,255

87,71

3220

3542

3896

24965

21521

17905

20,9225

26,6

33,95

3

Zöldhulladék

2. számú táblázat

ÖSSZESÍTETT ADATOK 0,001-1,00 t/év között
Elektromos és elektronikai hulladékok
Kiselejtezett gépjármővek
Egészségügyi hulladékok
Növényvédı-szerek és csomagoló eszközeik
Azbeszt
Gumi
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2002év/t 2003év/t 2004év/t (terv)
0,075
0,075
0,065
0,1
0,1
1,1
0,085
0,111
0,111
0,06
0,455
0,06
0
0
0
0,8
0,73
0,98

Összesített adatok 2002év/t 2003év/t 2004év/t
Elektromos és
elektronikai hulladékok
Kiselejtezett
gépjármővek
Egészségügyi
hulladékok
Növényvédı-szerek és
csomagoló eszközeik
Azbeszt

Gumi
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3. számú táblázat

ÖSSZESÍTETT ADATOK 1,000- t/év között
2002év/t
2003év/t
5,243
6
1,43
1,94
7,12
5,76
311,26
312,235
35,921
36,459
81,455
82,255
20,9225
26,6

Hulladékolajok
Akkumulátorok és szárazelmek
Állati eredető hulladékok
Egyéb hulladék
Csomagolási hulladékok összesen
Közszolgáltatás keretében elszállított
Zöldhulladék

2004év/t
(terv)
6,306
1,55
7,4
312,524
48,73
87,71
33,95

Összesített adatok 2002,2003,2004
350
300
250
200
Hulladékolajok

150
Akkumulátorok és
szárazelmek
Állati eredető hulladékok

100

Egyéb hulladék

50
0
2002év/t

2003év/t

2004év/t (terv)

ÖSSZESÍTETT ADATOK
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Csomagolási hulladékok
összesen
Közszolgáltatás
keretében elszállított
Zöldhulladék

ADATLAP



Cég neve, címe



Mőködési területe (TEÁOR szám)



Foglalkoztatottak száma



Tevékenysége során elıállított termények, termékek



A telephelyen keletkezett hulladék fajtája, mennyisége

Hulladék
Veszélyes
hulladékok

Nem
veszélyes
hulladékok

2002

Mennyiség (t/év)
2003
2004 /terv/

Hulladékolajok
Akkumulátorok és szárazelemek
Elektromos és elektronikai hulladékok
Kiselejtezett gépjármővek
Egészségügyi hulladékok
Állati eredető hulladékok
Növényvédı-szerek és csomagoló eszközeik
Azbeszt
Egyéb hulladék
Csomagolási hulladékok összesen
Gumi
Egyéb hulladék
Közszolgáltatás keretében elszállított kommunális
hulladék
Csatornázott szennyvíz vagy települési folyékony
hulladék* (szippantott szennyvíz)
Zöldhulladék**

* jelölje meg az Önökre vonatokozót. Szippantott szennyvíz esetén kérjük megadni az éves mennyiséget

** Keletkezik-e a telephelyen zöldhulladék /gallyak, főkaszálék, falevelek, stb../
Hasznosításának módja /pl .komposzt, elszállítás további hasznosításra /
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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4.napirendi pont
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. évi költségvetési
koncepciója
Elıadó: Csordás László polgármester
Bogdán Jenı alpolgármester: A koncepciót minden évben el kell készíteni, és meg kell
tárgyalni.
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı: Az országgyőlés túl van az állami költségvetés fıbb
számainak az elfogadásán, a módosító indítványok szavaztatása várható és december 15-ig
tervezik az elfogadását a költségvetésnek. A társulások és a közoktatási társulások esetében
normatíva kieséssel kell számolni, de a nagyságrendjét nem tudjuk. Jó néhány olyan módosító
indítvány van a parlament elıtt, ami a társulásokkal kapcsolatban tesz javaslatot a normatíva
emelésére az eredeti, elsı alkalommal beterjesztett törvényhez képest. A település életében
fontos, hogy ezek a normatívák hogyan alakulnak, kellıképpen van még izgulni valónk.
Keresztes László képviselı: Gondosan összeállított anyagot kaptunk a következı évre
vonatkozóan. A jegyzı asszony jelezte milyen kilátások vannak. A templomépítés reményei
megvannak, úgy tudom jelentıs összeg áll rendelkezésre, de a tervezés során ha ez elindul,
óvatosan kezeljük az anyagi oldalát. a 2009-es évre vonatkozó elképzeléseket is szerényen
fogalmazták meg és csak ha lesz lehetıség akkor valósuljon meg. Megerısíteném a
tartalékalappal óvatosan bánjunk, mert a következı évben is, esetleg olyan kiadások
jelentkezhetnek, melyekre szükség van, csak akkor vegyük igénybe. Jól gazdálkodott az
önkormányzat pénzügyi vonalon és a szigorítás a következı idıszakra még jobban
vonatkozik.
Juhász Gyula képviselı: Gépjármőadóval kapcsolatban az olyan tehergépjármőveknél,
amelyiken van tengelykímélı, azoknál 30 % adót lehet visszaigényelni. Ezt megkapnánk egy
környezetvédelmi programban?
Tengölics Judit irodavezetı: Van egy törvény, mely szerint a légrugós jármőveknél
adóvisszatérítést lehet igényelni az önkormányzaton keresztül az államkincstártól. Ezt
szeptember 16-ig lehetett volna megtenni, de nem lépett hatályba a törvény, így jelen
pillanatban nincs rá lehetıség. A törvény szerint a befizetett adóból lehet visszaigényelni
utólag a légrugós jármővekre. A közlekedési törvény szabályozza mi tartozik a légrugós
jármővek fogalmába.
Bogdán Jenı alpolgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs aki
egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal a következı határozatot hozta.

52/2008.(XI.26.) ÖH
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2009. évi költségvetési koncepciója

Határozat

98

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megvitatta a 2009. évi
költségvetési koncepciót és a tervezıi munka további feladatait az alábbiak szerint határozza
meg:
A költségvetés véglegesítése során a következı alapelveket kell érvényesíteni:
- A bevételek tervezésénél reálisan számba vehetı és teljesíthetı elıirányzatok
kialakítására kell törekedni.
- A tagintézmény, valamint az egész önkormányzat mőködési feltételeinek biztosítása
elsıbbséget élvez.
- Új fejlesztés csak megfelelı pénzügyi fedezet esetén kezdhetı.
- Törekedni kell arra, hogy a kötelezıen elıírt átsorolásokat, jubileumi jutalmakat
minden területen biztosítani kell, létszám leépítése nélkül.
- Törekedni kell arra, hogy a dologi kiadások legalább inflációt követı növekedése
beépüljön a következı évi költségvetésbe, a gáz és villamos energia áremelkedésének
hatását érvényesíteni kell.
- Törekedni kell a fejlesztési célú források feltárására annak érdekében, hogy a
koncepcióban felsorolt és fel nem sorolt, de szükségszerően felmerülı beruházási,
felújítási feladatok végrehajthatók legyenek.
- Az elıre nem látható esetek kezelhetısége és a pályázatokon való részvételek
biztosítása érdekében a költségvetésben általános tartalékot kell képezni, a kötelezıen
elıírt tartaléktól függetlenül, illetve elkülönítetten.
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester
Határidı: 2008. november 26.
2009. február 15.

5.napirendi pont
Pályázat benyújtása játszótér felújítására az UMVP „Falumegújítás és – fejlesztés”
keretébıl
Elıadó: Csordás László polgármester
Bogdán Jenı alpolgármester: Az iskola mögötti vasjátszótérrıl van szó, és most lehetıség
nyílt rá, hogy beadjunk egy pályázatot.
Keresztes László képviselı: Az óvodai játszótér eszközei lebontásra kerültek, ebbe a
pályázatban szerepel-e, vagy külön.
Tengeri Dalma kistérségi összekötı: Ebben nem szerepelhet, mert csak köztéri játszótérrıl
van szó.
Bogdán Jenı alpolgármester: Dönteni kell a három ajánlattevı közül, hogy kinek az
ajánlatát fogadjuk el. A Gyermekszem Kft. árajánlata a legkedvezıbb.
Kocsis Györgyné Óvoda vezetı: Évek óta a Gyermekszem Kft-tıl vásároljuk az óvodai
játékokat, melyeket a központi óvodában meg lehet tekinteni. Elég kedvezı áron kaptuk és
nekik volt elıször uniós tanúsítványuk. Nagyon masszívak, olasz játékgyártó cég, 5 év
garancia van a játékokra. Az iskola melletti játszóteret is ez a Kft. csinálta. Mi megvagyunk
elégedve velük, a gyermekek nagyon szeretik, Szinesek, jók.
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Bogdán Jenı alpolgármester: A kapott információ segít a döntésben. Javaslom, hogy a
Gyermekszem Kft. árajánlatát fogadjuk el, mivel az ı árai a legjobbak.
Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs aki egyetért a javaslattal, vagyis a
Gyermekszem kft. árajánlatával, kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal a következı határozatot hozta.
53/2008.(XI.26.) ÖH
Pályázat benyújtása játszótér felújítására
az UMVP „Falumegújítás és –fejlesztés”
keretébıl
Határozat
1) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot nyújt be az
ÚMVP„Falumegújítás és –fejlesztés” c. pályázati kiírásra és egyúttal
felhatalmazza az polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.
2) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Gyermekszem
Kft.Solymár,Fecske u. 18. árajánlatát választja.
3) A pályázathoz szükséges saját forrás összegét Felsılajos Község
Önkormányzatának a 2008. évi költségvetésrıl szóló 4/2008. (II.14.) sz. rendelete
az Általános tartalékok terhére tartalmazza. Felsılajos Község Önkormányzata
Képviselı-testületének 2009. évi költségvetési koncepciója a szükséges forrást a
Felhalmozási kiadások között szerepelteti a „játszótéri eszközök, beszerzése,
építése” c. tételben, amelyet majd beépít a 2009. évi költségvetési rendeletébe is.
4) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nyertes pályázat esetén
felhatalmazza a polgármestert a Támogatási szerzıdés elıkészítéséhez szükséges
dokumentumok beszerzésére, a Szerzıdés aláírására és a projekt megvalósítása,
elszámolása során felmerülı dokumentumok aláírására.
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester
Határidı: 2008. november 26.
6.napirendi pont
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. évi munkaterve
Elıadó: Csordás László polgármester
Bogdán Jenı alpolgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye a munkatervvel
kapcsolatban. – Amennyiben nincs aki egyetért a határozati javaslattal kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal a következı határozatot hozta.

54/2008.(XI.26.) ÖH
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. évi munkaterve
Határozat
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testülete az alábbiakban fogadja el a Képviselı-testület
2009. évi munkatervét:

100

Felsılajos Község Önkormányzata
Képviselı-testületének
2009. évi munkaterve
A Képviselı-testületi ülések helye: Felsılajos Község Faluháza
A képviselı-testületi ülés idıpontja és napirendi pontjai:
2009. január
1./ Felsılajos Község Önkormányzatának ……/2009.(….)
ellátásokról

rendelete az egyes szociális

Elıterjesztı:
Elıkészítéséért felelıs:
Elıkészítésben résztvevı:

Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Rostásné Rapcsák Renáta kirendeltség-vezetı

Elızetes bizottsági tárgyalás:

----

2./ Felsılajos Község Önkormányzatának .../2009.(...) rendelete a gyermekvédelmi
támogatásokról valamint a gyermekjóléti alapellátásokról
Elıterjesztı:
Elıkészítéséért felelıs:
Elıkészítésében résztvevı:
Elızetes bizottsági tárgyalás:

Csordás László polgármester
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Rostásné Rapcsák Renáta kirendeltség-vezetı
-----

3./ Felsılajos Község Önkormányzatának .../2009.(...) rendelete a személyes gondoskodást
nyújtó szociális alapellátásokról
Elıterjesztı:

Csordás László polgármester

Elıkészítéséért felelıs:
Elıkészítésében résztvevı:
Elızetes bizottsági tárgyalás:

Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Rostásné Rapcsák Renáta kirendeltség-vezetı
-------

4./ Jelentés a 2008. január 1-tıl 2008. december 31-ig tartó idıszakban a Képviselı-testület
által meghozott és 2008. december 31-ig lejárt határidejő határozatainak végrehajtásról
Elıterjesztı:
Elıkészítéséért felelıs:
Elıkészítésében résztvevı:

Kutasiné
Nagy
Katalin
jegyzı
Kutasiné
Nagy
Katalin
jegyzı
Rostásné Rapcsák Renáta kirendeltség-vezetı

Elızetes bizottsági tárgyalás

-----------

5./ Interpelláció
2009. február
1./ Felsılajos Község Önkormányzatának …/2009. (….) rendelete a 2009. évi
Elıterjesztı:
Elıkészítéséért felelıs:
Elıkészítésében résztvevı:

költségvetésrıl

Csordás László polgármester
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Tengölics Judit irodavezetı
Petényi Sándorné csop.vez.
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Elızetes bizottsági tárgyalás:

-------

2./ Felsılajos Község Önkormányzatának …/2009.( …) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl
szóló 4/2008. (II.14.) rendelet módosításáról
Elıterjesztı:
Elıkészítéséért felelıs:
Elıkészítésében résztvevı:
Elızetes bizottsági tárgyalás:

Csordás László polgármester
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Tengölics Judit irodavezetı
-------

3./ Interpelláció
2009. március
1./ Felsılajos Község Önkormányzatának .../2009. (….) rendelete a hulladékkezelési
közszolgáltatásról (egységes szerkezetben)
Elıterjesztı:

Csordás László polgármester

Elıkészítéséért felelıs:
Elıkészítésében résztvevı:
Elızetes bizottsági tárgyalás:

Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Rostásné Rapcsák Renáta kirendeltség-vezetı
------

2./ Interpelláció
2009. április
1./ Felsılajos Község Önkormányzatának …/2009. (…) rendelete 2008. évi költségvetésrıl szóló
4/2008. (II.14.) rendelet végrehajtásáról. Felsılajos Önkormányzatának 2008. évi
zárszámadása
Elıterjesztı:
Csordás László polgármester
Elıkészítéséért felelıs:
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Elıkészítésében résztvevı:
Tengölics Judit irodavezetı
Elızetes bizottsági tárgyalás:
------2./ Felsılajos Község Önkormányzatának .../2009.( …) rendelete a 2009. évi költségvetésrıl
szóló
…/2009.(….) rendelet módosításáról
Elıterjesztı:
Elıkészítéséért felelıs:
Elıkészítésében résztvevı:
Elızetes bizottsági tárgyalás:

Csordás László polgármester
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Tengölics Judit irodavezetı
-------

3./ 2008. évi Belsı ellenırzési jelentés
Elıterjesztı:
Elıkészítéséért felelıs:
Elıkészítésében résztvevı:

Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Dr. Balogh László belsı ellenır
Intézményi belsı ellenır
-------

Elızetes bizottsági tárgyalás:

4./ Felsılajos Község Önkormányzata polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége
Többcélú Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenységérıl
Elıterjesztı:
Csordás László polgármester
Elıkészítéséért felelıs:
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Elıkészítésében résztvevı:
Rostásné Rapcsák Renáta kirendeltség-vezetı
Elızetes bizottsági tárgyalás:
------5./ Interpelláció
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2009. május
1./ Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése
Elıterjesztı:
Csordás László polgármester
Elıkészítéséért felelıs:
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Elıkészítésében résztvevı:
Nagy Judit irodavezetı
EGYSZI intézményvezetı
Turupuli Péterné irodavezetı
Rostásné Rapcsák Renáta kirendeltség vezetı
Pósfay Péter Gyámh.üi
Móráné Vass Magdolna Gyámh.üi
--------

Elızetes bizottsági tárgyalás:

2./ Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala beszámolója a 2008. évben végzett munkájáról
Elıterjesztı:
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Elıkészítéséért felelıs:
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Beszámoló elkészítéséért felelıs:
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı
Elıkészítésében résztvevı:
Tengölics Judit irodavezetı
Turupuli Péterné irodavezetı
Nagy Judit irodavezetı
Rostás Anita csoportvezetı
Szilágyi Ödön csoportvezetı
Petényi Sándorné csop.vez.
Pósfay Péter Gyámhiv.ügyintézı
Móráné Vas Magdolna Gyámhiv.ügyintézı
Rostásné Rapcsák Renáta kirendeltség vezetı
Elızetes bizottsági tárgyalás:
------3./ Interpelláció

2009. június - július

szünet

2009. augusztus
1./ Felsılajos Község Önkormányzatának…./2009.(…) rendelete a költségvetésrıl
…../2009.(…) rendelet módosításáról
Elıterjesztı:
Csordás László polgármester
Elıkészítéséért felelıs:
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Elıkészítésében résztvevı:
Tengölics Judit irodavezetı
Petényi Sándorné csop.vez. vezetı
Elızetes bizottsági tárgyalás:
----2./ Jelentés az önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
Elıterjesztı:
Csordás László polgármester
Elıkészítéséért felelıs:
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Elıkészítésében résztvevı:
Tengölics Judit irodavezetı
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szóló

3./ Interpelláció
2009. szeptember
1./ Beszámoló a település közbiztonságának helyzetérıl a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekrıl, és az azzal kapcsolatos feladatokról
Elıterjesztı:
Elıkészítéséért felelıs:
Beszámoló elkészítéséért felelıs:
Elıkészítésében résztvevı:
Elızetes bizottsági tárgyalás:

Csordás László polgármester
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Kméti Vár. Rendırkap.képviselıje
Rostásné Rapcsák Renáta kirendeltség-vezetı
-------

2./ A Megyei Területfejlesztési Tanács éves munkájáról és a képviselt álláspontjáról szóló
beszámoló
Elıterjesztı:
Csordás László polgármester
Elıkészítéséért felelıs:
Beszámoló elkészítéséért felelıs:
Elıkészítésben
résztvevı:
Elızetes bizottsági tárgyalás:

Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
TÖT képviselıje
Rostásné Rapcsák Renáta kirendeltség-vezetı
-------

3./ Interpelláció
2009. október

1./ 2010. évi Belsı ellenırzési terv jóváhagyása
Elıterjesztı:
Elıkészítéséért felelıs:
Elıkészítésében résztvevı:
Elızetes bizottsági tárgyalás:

Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Dr.Balogh László belsı ellenır
------

2./ Felsılajos Község Önkormányzata polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége
Többcélú Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenységérıl
Elıterjesztı:
Csordás László polgármester
Elıkészítéséért felelıs:
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Elıkészítésében résztvevı:
Rostásné Rapcsák Renáta kirendeltség-vezetı
Elızetes bizottsági tárgyalás:
-----3./ Interpellációk
2009. november
1./ Felsılajos Község Önkormányzatának…./2009.(…) rendelete a költségvetésrıl
…../2009.(…) rendelet módosításáról
Elıterjesztı:
Csordás László polgármester
Elıkészítéséért felelıs:
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Elıkészítésében résztvevı:
Tengölics Judit irodavezetı
Petényi Sándorné csop.vez.
Elızetes bizottsági tárgyalás:
------2./ Jelentés a 2009. évi költségvetés I-III. n. évi végrehajtásáról
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szóló

Elıterjesztı:
Elıkészítéséért felelıs:
Elıkészítésében résztvevı:

Csordás László polgármester
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Tengölics Judit irodavezetı
Petényi Sándorné csop.vez.
------

Elızetes bizottsági tárgyalás:

3./ Felsılajos Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetési koncepciója
Elıterjesztı:
Csordás László polgármester
Elıkészítéséért felelıs:
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Elıkészítésében résztvevı:
Tengölics Judit Adó Pü.irodavezetı
Petényi Sándorné csop.vez
Elızetes bizottsági tárgyalás:
-----4./ Fekete István Általános Iskola Felsılajosi Tagintézménye átfogó beszámolója a 2008/2009-es
tanévrıl
Elıterjesztı:
Csordás László polgármester
Elıkészítéséért felelıs:
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Beszámoló elkészítéséért felelıs:
Osbáth Barna igazgató
Elıkészítésében résztvevı:
Rostásné Rapcsák Renáta kirendeltség-vezetı
Elızetes bizottsági tárgyalás:
------5./ Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Felsılajosi Tagintézménye átfogó beszámolója a
2008/2009-as nevelési évrıl
Elıterjesztı:
Csordás László polgármester
Elıkészítéséért felelıs:
Beszámoló elkészítéséért felelıs:
Elıkészítésében résztvevı:
Elızetes bizottsági tárgyalás:

Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Kocsis Györgyné intézményvezetı
Rostásné Rapcsák Renáta kirendeltség-vezetı
------

6./ Interpelláció
2009. december
Közmeghallgatás
2009. december
1./ Felsılajos Község Önkormányzatának .../2009.(...) rendelete a gyermekvédelmi
támogatásokról valamint a gyermekjóléti alapellátásokról
Elıterjesztı:
Elıkészítéséért felelıs:
Elıkészítésében résztvevı:
Elızetes bizottsági tárgyalás:

Csordás László polgármester
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Rostásné Rapcsák Renáta kirendeltség-vezetı
-----.

2./ Felsılajos Község Önkormányzatának .../2009.(...) rendelete a személyes gondoskodást
nyújtó szociális alapellátásokról
Elıterjesztı:

Csordás László polgármester

Elıkészítéséért felelıs:
Elıkészítésében résztvevı:
Elızetes bizottsági tárgyalás:

Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Rostásné Rapcsák Renáta kirendeltség-vezetı
------
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3./ Felsılajos Község Önkormányzatának 2010. évi munkaterve
Elıterjesztı:
Csordás László polgármester
Elıkészítéséért felelıs:
Elıkészítésében résztvevı:
Elızetes bizottsági tárgyalás:

Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Rostásné Rapcsák Renáta kirendeltség-vezetı
------

4./ Interpellációk

7.napirendi pont
Jelentés a 2008. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról
Elıadó: Csordás László polgármester
Bogdán Jenı alpolgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az anyaggal
kapcsolatban. – Amennyiben nincs aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal,
kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal a következı határozatot hozta.
55/2008.(XI.26.) ÖH
Jelentés a 2008. évi költségvetés I-III.
negyedévi végrehajtásáról

Határozat

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a polgármester
jelentését a 2008. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról, a jelentés
mellékleteivel együtt.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı:2008. november 26.

8.napirendi pont
A Fekete István Általános Iskola átfogó beszámolója a 2007-2008-as tanévrıl
Elıadó: Csordás László polgármester
Bogdán Jenı alpolgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása.
Osbáth Barna igazgató: A lajosmizsei iskolának a felsılajosi iskola tagintézménye, amely
az elmúlt évben jó színvonalon végezte a munkáját. Köszönetet érdemelnek a kollegák,
köszönet a falunak, az önkormányzatnak az iskola támogatásáért.
Bogdán Jenı alpolgármester: Van-e valakinek még kérdése. – Amennyiben nincs aki
egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal a következı határozatot hozta.
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56/2008.(XI.26.) ÖH
A Fekete István Általános Iskola átfogó
beszámolója a 2007/2008-as tanévrıl

Határozat
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Fekete István Általános
Iskolának, azon belül Felsılajosi Tagintézményének a 2007/2008-as tanévrıl szóló
beszámolóját elfogadja.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2008. november 26.

9.napirendi pont
A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda átfogó beszámolója a 2007-2008-as nevelési
évrıl
Elıadó: Csordás László polgármester
Bogdán Jenı alpolgármester: Van-e valakinek hozzászólása, kérdése.
Kocsis Györgyné óvoda vezetı: Az óvoda elkészítette az átfogó beszámolóját, melyben a
tagintézménynek is helyet adtunk. Az elmúlt év tapasztalatai azt bizonyítják , hogy a két
kollektíva jól együttmőködik. Ellenırzések történtek, értekezletekre hívjuk a tagintézményi
kollegákat, és szívesen jöttek. Nagy örömünkre szolgál, hogy zökkenımentesen ment le a
tanév. Segítettük a dokumentációk elkészítését, szülıi értekezletekre jöttünk, minden
feladatban, melyben igényelték a segítségünket, természetesen segítettünk. A saját nevelési
elveiket és programjaikat használják a mai napig, a szükséges átdolgozás a következı évek
feladatai lesznek, melyre fel kell készülni. Úgy gondolom az intézmények közötti kapcsolat
jó, és bízom benne ilyen is marad. Gyermeklétszám 56 fı volt, de az idei évben is meg van az
50-52-es létszám. Nagy az igény és ezt a szülık és a lajosmizsei óvó nénik is elismerik.
Köszönöm az óvoda kollektívájának a munkáját.
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı: Nem kell külön hangsúlyozni, mert tudjuk, hogy a
polgármester Urnak mennyire szívügye az oktatás Felsılajoson. Azon kötelességemnek
szeretnék eleget tenni, melyre ı kért meg, ı fogalmazta meg, hogy a két intézmény a
társulásban is biztonságban volt, és ezt szeretné megköszönni mindenkinek.
Bogdán Jenı alpolgármester: Van-e valakinek kérdése. – Amennyiben nincs aki egyetért az
elmondottakkal és a határozati javaslattal kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal a következı határozatot hozta.
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57/2008.(XI.26.) ÖH
A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda
átfogó beszámolója a 2007/2008-as nevelési
évrıl
Határozat
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizsei Napközi
Otthonos Óvodának, azon belül Felsılajosi Tagintézményének a 2007/2008-as
nevelési évrıl szóló beszámolóját elfogadja.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2008. november 26.

10. napirendi pont
Polgármester, alpolgármester 2008. évi jutalma
Elıadó: Keresztes László Ügyrendi Bizottság elnöke
Keresztes László Ügyrendi Biz.elnöke: Tisztelt Képviselı-testület! Az Ügyrendi Bizottság
2008. évben is figyelemmel kísérte a polgármester és az alpolgármester munkáját. Az
önkormányzati feladatokat törekedtek maradéktalanul ellátni. Minden olyan kérdésben, amely
az önkormányzatot érintette eredményesen és jól képviselték. A lehetıségek határán belül
segítséget adtak a helyi lakosságnak és a vállalkozóknak, gazdálkodó szervezeteknek.
Munkájukkal a település kiegyensúlyozott mőködését és az itt élık elégedettségét szolgálják.
Mindezekre
tekintettel kérem a Képviselı-testületet, hogy az Ügyrendi Bizottság
jutalmazásra vonatkozó javaslatát tárgyalja meg és fogadja el, mely a következı: Csordás
László polgármester részére bruttó 300 ezer Ft-ot, illetve Bogdán Jenı alpolgármester részére
bruttó 70.800 Ft-ot javasol.
Bogdán Jenı alpolgármester: Személyes érintettségemet bejelentem, és kérem hogy a
testület ne zárjon ki a szavazásból.
Van-e valakinek kérdése, észrevétele. – Amennyiben nincs aki egyetért azzal, hogy a
szavazásból Bogdán Jenı alpolgármestert a Képviselı-testület ne zárja ki, kézfeltartással
jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal a következı határozatot hozta.
58/2008.(XI.26.) ÖH
Bogdán Jenı alpolgármester szavazásban történı résztvétele
Határozat
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Bogdán Jenı alpolgármestert
az alpolgármester 2008. évi jutalma napirend során a szavazásból nem zárja ki.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2008. november 26.
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Bogdán Jenı alpolgármester: Az Ügyrendi Bizottság a polgármester úr részére bruttó 300
ezer Ft-os jutalmat javasol.
Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs aki egyetért a javaslattal
kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal a következı határozatot hozta.
59/2008.(XI.26.) ÖH
Polgármester 2008. évi jutalma

Határozat

Önkormányzatának Képviselı-testülete Csordás
Felsılajos Község
polgármester jutalmát 2008. évre bruttó 300.000.-Ft-ban állapítja meg.

László

Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2008. november 26.

Bogdán Jenı alpolgármester: Az Ügyrendi Bizottság az alpolgármester részére bruttó
70.800 Ft-os jutalmat javasol.
Van-e valakinek kérdése. – Amennyiben nincs aki egyetért a javaslattal kézfeltartással
jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal a következı határozatot hozta.
60/2008.(XI.26.) ÖH
Alpolgármester 2008. évi jutalma

Határozat
Felsılajos Község
Önkormányzatának Képviselı-testülete Bogdán
alpolgármester jutalmát 2008. évre bruttó 70.800.-Ft-ban állapítja meg.

Jenı

Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2008. november 26.

11.napirendi pont
Interpelláció
A Képviselı-testület tagjai részérıl interpellációs kérdés nem hangzott el.

Bejelentések
Rostásné Rapcsák Renáta kirendeltségvez: A november 8-i lomtalanítás alkalmával 8
tonna hulladék győlt össze.
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Egy információs tábla kerül kihelyezésre a parkban egy települési térképpel, valamint a
Leader közösségi tábla is ki fog kerülni, az engedélyek beszerzése folyamatban van.
Földházi Tünde tanácsos: Pályázat alkalmával sikerült a hulladékgyőjtı szigetek mellé
táblákat készíttetni Lajosmizsére és Felsılajosra is. Ez egy információs tábla, melyen a
szelektív hulladékgyőjtés szabályai vannak feltüntetve, valamint a szemét elhelyezéssel egy
széleskörő tájékoztatást ad, hogy a különbözı hulladékféleségeket hogyan lehet elhelyezni.
Bogdán Jenı alpolgármester: Van-e valakinek még bejelentése. – Amennyiben nincs úgy a
nyílt ülést bezárom és zárt üléssel folytatjuk munkánkat.

Bogdán Jenı alpolgármester a nyílt ülést 13.49 órakor bezárta.

kmf.

A távollevı polgármester helyett:

Bogdán Jenı sk.
alpolgármester

Kutasiné Nagy Katalin sk.
jegyzı

Jegyzıkönyv hitelesítık:

Juhász Gyula sk.
képviselı

Nagy Klára sk.
képviselı
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