5. OLDAL
Hajdú-Bihar Megyei
Hulladékgazdálkodási Program
Milyen lesz a bihari térségben
nyáron induló regionális
hulladékgazdálkodási szolgáltatás?
Nyáron a bihari térségben is elindul a
korszerű,
regionális
szintű
hulladékgazdálkodási szolgáltatás, mely
a megyei hulladékgazdálkodási program
részeként valósul meg Európai Uniós
támogatással. A Hajdú-Bihar Megyei
Hulladékgazdálkodási
Program
keretében megyei szinten oldódik meg a
keletkező lakossági szilárd hulladék
környezetbarát
kezelése
és
ártalmatlanítása. A program keretében
Debrecen körzetében és a Hajdúságban
2004. folyamán átadásra kerültek a
korszerű hulladékkezelő telepek, ám a
bihari térség beruházása Berettyóújfalu
határában a régészeti feltárások miatt
csupán 2005. őszén indulhatott el.
A
beruházással
megvalósuló
hulladékkezelő létesítmény 40 bihari
település mintegy 100 000 lakosának
szilárd hulladékát kezeli majd, évente
várhatóan 30 ezer tonna mennyiségben.
A szolgáltatás a keletkező kommunális
hulladék kezelésén túl magában foglalja
a szelektíven gyűjtött hulladékok
gyűjtését, szállítását és válogatását is.
A hulladékgazdálkodási szolgáltatás
részletei
A szolgáltatás a bihari térségben a tervek
szerint 2007. második félévének elején
indul el, és összesen 34 540 háztartást
érint. A háztartások 120 literes
edényeket, azaz kukákat kapnak majd
használatra a szolgáltatótól. Az edények
sorszámmal ellátottak lesznek és a
szolgáltató tulajdonában maradnak. Az
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ilyen hulladékgyűjtő edények élettartama
átlagosan 5 év, ezután a szolgáltató
cseréli majd azokat, fontos tudni
azonban, hogy a kukák eltűnése esetén
azokat a háztartásoknak kell pótolniuk.
Társasházak esetében kérhető 1 100
literes nagyméretű gyűjtő edény is, a
szolgáltató a társasházak képviselőivel
egyezteti
majd
a
szükséges
gyűjtőedények számát.
A szolgáltatás díja ürítésenként került
meghatározásra,
az
ürítési
díj
alkalmanként
263,10
Ft,
ebből
kiszámolható, hogy egy háztartás
negyedéves hulladék díja 3 420 Ft-ot
tesz majd ki. Bár ez a díjtétel magasnak
tűnhet,
különösen
azokon
a
településeken, ahol korábban nem kellett
a hulladék szállításért fizetni, a
hulladékok
korszerű,
biztonságos
ártalmatlanítása meglehetősen költséges
eljárás. A szolgáltatást végző Bihari
Hulladékgazdálkodási Kft. többségi
tulajdonosa a térség önkormányzatainak
társulása, így a szolgáltatás gazdasági,
pénzügyi vonatkozásaiba az érintett
önkormányzatoknak
folyamatos
betekintése lehet.
A közületekkel és vállalkozásokkal a
szolgáltató külön szerződéseket fog
kötni, ez a díjtétel tehát csak a lakossági
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra
vonatkozik.
A
díjakkal
kapcsolatban
fontos
megemlíteni,
hogy
évente
egy
alkalommal minden lakos számára
biztosít a szolgáltató a hulladékkezelő
telepen
egy
ingyenes
hulladék
beszállítást 1 m3, max. 200 kg
mennyiségben.
Gyakori kérdés, hogy mit kezdjen a
lakos az építési,
vagy bontási
törmelékekkel. Az ilyen hulladék az
érvényes
lerakási
díj
ellenében

szállítható ki a hulladéklerakó telepre,
vagy rendelhető hozzá nagyméretű tároló
konténer a szolgáltatótól.
A lakossági szelektív hulladékgyűjtés
keretében összesen 200 szelektív
gyűjtősziget helye került kialakításra az
érintett településeken. A gyűjtőszigeteket
a szolgáltatás elindulásakor telepítik
majd a települések forgalmasabb
pontjaira, a szigetek konkrét helyét az
egyes önkormányzatok fogják kijelölni.
A berettyóújfalui hulladékkezelő telepen
lehetőség lesz majd a biológiailag
lebomló,
ún.
zöld
hulladék
komposztálására is, azonban egyelőre
nem indul el a szerves hulladék külön
gyűjtése.
A régi lerakók rekultivációja
A régi, nem szabványos települési
hulladéklerakókat
a
szolgáltatás
elindulásakor be kell zárni, majd később
megkezdődik
ezen
lerakók
rekultivációja,
azaz
felszámolása,
ártalmatlanítása és tájba illesztése. A
Megyei Hulladékgazdálkodási Program
keretében a bihari térségben első körben
3 települési hulladéklerakó felszámolása
valósulhat meg Földes, Tetétlen,
Nagyrábé és Csökmő településeken, ám
a megyei program vezetői keresik a
pályázati forrásokat arra, hogy minden
régi lerakót sikerüljön felszámolni és
tájba illeszteni. A tervek szerint 2008.
folyamán a régi lerakók rekultivációja
teljes körűen megvalósul.
A Hajdú-Bihar Megyei
Hulladékgazdálkodási Program honlapja:
www.e-misszio.hu/ispa
A sajtóanyagot készítette az E-misszió
Egyesület
(Ilyés Tímea: 06-30-495 0425, Cselószki
Tamás: 06-20-910 3072)

Kedves leendő Kiállítónk, Vendégünk!
A Határmenti Bihari Települések Területfejlesztései
Társulása szervezésében

2007. április 20-21-én
a biharkeresztesi Városi Sportcsarnokban kerül megrendezésre a

X. Bihar – Bihor Expo Határmenti Kiállítás és Vásár,
melyre felajánljuk önnek a részvétel lehetőségét.
A kiállítás kísérő rendezvényei:
Szakmai programok, kulturális és civil programok
ÁLszabad
YÁZterület
ATI FállErendelkezésre.
LHÍVÁSOK
Kiállításunkon 700 m2 fedett és 1500Pm2
A beltéri kiállítási területen a kiállítók kedvező feltételek mellett két típusú
stand közül választhatnak, melyet az igényelt alapterülettel építünk fel.

További felvilágosítás:
DANI BÉLA
06 (70) 387 12 61
Tel: (54) 430-002 / 120
E-mail:
dani.bela.peter@gmail.com

A Polgármesteri Hivatal e-mail címe: hivatal@biharkeresztes.hu honlap: www.biharkeresztes.hu

