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Észak-Balatoni Regionális Települési
Szilárdhulladék-kezelési Rendszer
továbbfejlesztése
KEOP-1.1.1/B/10-2011-0002 számú pályázati projekt

Pályázati támogatással
megvalósuló projekt

Az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási
Rendszer fejlesztésére nyert támogatást
a Környezet és Energia Operatív Program
(KEOP) keretében az Önkormányzati Társulás. A projekt összköltségének, nettó
3.123.772.500,- Ft-nak 79,4%-át az Európai
Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás biztosítja.
A 2011-12-ben megvalósuló projekt fő célja,
hogy a társulás területén, így az Önök településén is kerüljön kialakításra a települési
szilárdhulladékok teljes körű és szelektív
szervezett gyűjtési rendszere. Részcélok
között szerepel, hogy fejlesztésre kerül a
zöld hulladékok hatékony kezelésének, a
hulladékképződés megelőzésének rendszere is. További cél a kiszolgáló gyűjtő, szállító
és kezelő rendszer kiépítése hulladékudvar,
gyűjtőszigetek kialakításával, a szükséges
eszközpark megteremtésével. Ezzel együtt
megvalósul a királyszentistváni központi
telepen a mechanikai és biológiai kezelés
továbbfejlesztése. Mindezt az eredményességhez szükséges felvilágosító munka és PR
tevékenység kíséri.

A projekt keretében kitűzött a célok elérése
érdekében, a lakosságot közvetlenül érintően az alábbi eszközökkel egészül ki a hulladékgazdálkodási rendszer: a szelektív hulladékgyűjtő rendszer már meglévő elemeihez
további 90 gyűjtősziget létesül, és minden
sziget 4 db gyűjtő edényből áll majd, ahol
papír, műanyag és üveg szelektív gyűjtése
lehetséges.
Ezen túl az alábbi eszközök kerülnek beszerzésre és kiosztásra: a házi komposztálást elterjesztésének és elősegítésének
céljából 10.000 db komposztláda, a házhoz
menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetéséhez 30.000 db hulladékgyűjtő edény, illetve
a zöldhulladék gyűjtés bevezetéséhez 4.200
db hulladékgyűjtő edény.
A Társulás a környezettudatos hulladékgyűjtés elterjesztése és a szelektív hulladékgyűjtés gyakorlatának fejlesztése, erősítése
érdekében kiemelt figyelmet fordít a komplex hulladékgazdálkodási rendszerhez kapcsolódó tájékoztatásra.
Ennek keretében:
• a szemléletformáló, felvilágosító tevékenységre,
• valamint a lakossági tanácsadási szolgáltatás biztosítására.
Az eszközök kiosztásával, a szolgáltatások
igénybevételével kapcsolatban, amikor
az esedékessé válik, további információt
adunk az önkormányzat, a közszolgáltató és
a helyi sajtó segítségével.

Hamarosan újraindul az új
hulladékgazdálkodási rendszer
2011-ben megyénkben
megvalósult a hulladékkezelési módszer átalakításának feltétele. Az
új létesítményekben az
új eszközökkel az eddigi környezetet terhelő
gyakorlatot megváltoztatva, 20 éven keresztül
biztonságosan, környezetbarát módon ártalmatlanítjuk a mindannyiunk által termelt
hulladékot.
Sajnálatos módon az üzemkezdés előtt
a rendszer egyik kulcsfontosságú elemében, a királyszentistváni mechanikai
csarnokban tűz keletkezett és a csarnok
olyan mértékben megrongálódott, hogy a
rendszer indulását a tervezett időpontban
megakadályozta.
Terveink szerint a helyreállítás 2012-ben
megtörténik, és az üzemszerű működés
megkezdésének nem lesz akadálya.
A helyreállítás ideje alatt a rendszer részleges üzemeltetése elkerülhetetlenné válik. Amint az ehhez szükséges engedélyek
rendelkezésre állnak a részleges üzemelés
megkezdődik.
Ezzel megvalósul az eredeti elképzelés,
a kitűzött célok elérhetővé, vállalása-

ink teljesíthetővé válnak.
Változtatnunk kellett a
hulladékkezelési gyakorlatunkon, mert egyszerűen
nincs elegendő helyünk a
lerakására.
Az eddigi környezetet terhelő hulladéklerakók helyett egy környezetbarát
technológiában dolgozzuk
fel a hulladékot, melynek
70%-át újrahasznosíthatjuk.
A helyreállítás költsége a lakossági díjakban nem jelenik meg, az sem az önkormányzatoknak, sem a lakosságnak többletterhet nem jelent.
Azonban az új rendszer működtetése drágább, mint a régebbi, mint ahogy a csapból
folyó víz is drágább, mint a kútról húzott.
A hulladékgazdálkodásban a változás a
lakosság számára nem látványos; hasonló
autók, ugyanazokon a napokon, ugyanúgy
fogják elhordani tőlünk a szemetet, de a
sorsa egészen más lesz.
Kérjük megértésüket és együttműködésüket. Tudjuk, hogy az új rendszer működtetésért fizetendő magasabb díjat nem könnyű
kigazdálkodni, de ne feledjék: az új hulladékgazdálkodási rendszert, a tiszta jövőnkért, a gyermekeink érdekében építettük.
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