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Szelektív Hulladékhaszrosító és Kornyezetvédelmi Kft.ét 1999 nyarán Galgahéviz, Tura'
./ácszentlászli és Zsámbok települések Önkoniiányzataí azza| a céllal hozták létre, hogy a térség
hulladékgazdalkodását, szelekiív hulladékgyiijtésétvégezze, A Társaság által 2001. január 2+ői
irzemeltetett szeiektív huiladékgyűjtési renciszer megfelelo megoldást ad a keletkezö huilaciékok
hasznosítására és ártalrnatlanitásfua térségbenélti lakosság részére.A bevezetett rendszer műkodik'
cie sajnos eg}Te ttibb hasznosítható, száraz hulladék kerül a nedves és intim hulladékok közé. A.1ól
átgondolt hulladékgazdálkodási rendszer' melynek bevezetése óta eltelt tiz év, egyre elismertebbé
vá|t. A médiában egyre tÖbbsz<lr lehet hallani, hogy abázhoznenó szelektív hulladékgyűjtésfog'a
meghozni a hasznosítható hulladékok nagymennyiségu begyújtését.Ilyenkor példaként említik meg
a négy településen műkodő szelektí-'' hulladékgyűjtést.
Társaságunk jelentós onerős beruhazást fejezett be 2010 tavaszán. A 2007-ben elkezdett szociális
épület bővítésévelkialakításra került, fekete-fehér oltoző és szociális blokk. Nagyon időszerű volt
oz áníilaf lrÁrlitÁcp hiszen a férfiak és nók egy oltozőben tltoztek, persze nem egy időben. A
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rnúlt év csapadékos időjárása nagyon rnegnehezítette a begyű;tott és lerakandó hulladékck
kezelését.A hulladéklerakó térbe torténő tirítésnagy igénybevételnek tette ki az autókat' A lakosság
álta! kiszállított hulladékok konténerekbe kerultek és ebben sállítottuk le a depónia térbe. Ez a
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tetszeff, voltak akik még ha sár is volt, akk'or is a deponia térbe akarták
.''inni a hulladékokat.
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szigetelt depónia térben elhelyezett hulladék m,ennyisége az üzemelés
kezdete óta: lerakott térfogat: 44 ezer m3, fennmaradó térfogat: 36 ezer m3 a kialakított depónia tér
jelenlegi szintjéig. Amikor a depónia tér meg1elítődik, felfelé kell a hulladékokat vinni, Igy kerül
kialakításra az,'Inka piramis'' dorrrb.
A szelelctív huliadékgyujtés bevezetése óta eitelt időszak a négy településen eredményesnek
mondható' A galgahévízi lakosságnál keletkező és a rendszeres hulladékgyujtéssel 2Ü10-ben,
elszállított l00 %-os hulladékmennyiségbói:8o/o szátaz huliadék, 54 a/o komposááiható hulladek
és 38 oÁ nedves és intim hulladék kerult begyűjtésre.E|őzö évben: 8 oÁ száraz hulladék, 52 o/o
komposztálható hulladék és 40 Yo nedves és intim hulladék került begyűjtésre.
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mutatják az e|őző évhez képest, de a száraz hulladék mennyiségének
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Gyakran haljuk' hogy milyen drága a hulladékgyujtés és ártalrnatlanítás. é*ra azért szeretném
ftlhívni a figyelrnet, hcgy az emelkedést azza,,lehetne kissbbé tenni, ha rnég tÓbb hasznosítható
hulladékot tudnánk begyűjteni és hasznosításra átadni. Az így keletkezett bevétel lehetne csÖkkentó
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biztcnságos üzemelés érdekében jovőre nézve új hulladékgffitő járművek beszerzése válik
szükségesséa jelenlegiek kir'áltására. A hulladékgyűjtő járműr'ek korosodása az anyagok elfaradása
egyÍo tcbb karbantartási rnunkát igényelnek, rnelyek sok pénn emésztenek fel.
Nagy Örcimlrnkre szolgált' hcgy a három ér,es előkészület után a Tura és TénégeHulladék.
gaedálkodási Önkormányzati Tarsulás által benyújtott pályázat támogatásra ítélteteu.A KEOP.
1.1.1 ,,Települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztéséreTura térségében''című
pályázatban levő műszaki tartalom, minden bizonnyal elősegíti a biztonságos tlzemeltetést a
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Az onkormányzat megrendelésének eleget tóve a 2011-es tavaszi lomtalanítást elvégerttik. Az e|óző
ér'ben nem került rnegrendezésre, ezért bőr'elkedttink lomtalanítási hulladékban. Az őszi
elektronikai hulladékok gyiijtése, nem 'lárt eredrnényt hozott. A mennyisége rnegegyezett a tavaszi
gyújtéseredményér'el.Sajnos a 2a|1-es tavaszi elekÍronikai hulladékgyijtés nem volt ztikkenő

mentes, mivel illetéktelen személ.'lek zaklattak a hulladékot szállító lakcssáeot és fe|szólításunk
ellenére sem hag1'ták el a gffités helyszínét.
Az elmúlt évek&ez hasonlóan végezzik k0ztisztasági szolgáltatásunkat a településen. Társaságunk
kcltsógvetését és létszárnát a Taggyűlés, rníg a Szelekti-'' Kft. tevékenységénekellenőrzését a
taggyűlós által létre hozott Felügyelő Bizottság vógzi. Az elmúlt évi beszámclóm óta jelentős
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zatoktól kapott munkaerővel láttuk el. Ez évben rnár megszűnt
k<izhasznú, kÖzcólú
foglalkoztatottság és így Társaságunk a gödol!ői munkaügyi kirendeltségnél páLyázva, 5 fó
rnunkavállalóval bővíthette létszánát. Ez a létszám éppen, hogy csak elegendő, sztikség lenne még
három fc alkalmazására, de erre nincs meg a pénzügyi fedezet.
A lerakó telep tlzemeltetéséhez szirkséges gépek és eszkÖzok rendelkezésre állnak, rnelyek
folyamatos karbantartásáról társaságunk gondoskodik. Az idő múlásával egyre tobb koltséget kell
fnrrlifqni c oÁnel.ra Ác aczlrÁzÁlrre
Ter'ékenysegünket több szervezet és hatóság ellenőriae' jelentos problémák nem vetődtek fel az
ellenőrzés során. Tura Város és Galgahévíz önkonnányzatai számviteli ellenőrzést végeztetett
Társaságunkná| egy kiilsos cégge!' Az ellenorzés eg1, hón.apig tartott és szárrrottevő hiányosságot
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hulladéklerakó irzemeltetéséhezszükséges egysiges kÖrnyezethasználati engedélyt 10 évre

nem tárt
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kaptuk rrreg, melynek ot é.', után kotelező felülr'izsgálatát a Felügyeloség a múlt ér,ben megkezdte'
Az eljárás rrrég rnai napig is tart. Az órintett településekkel tíz évre nregkotÖtt KÖZtisztasági
szerződések a rnúlt év decemberében lejártak. A települési Önkormányzatok döntése értelmébena
szerződések isméte.lten tíz évre újra ktlttetek.
Sajnos a hulladékszátlítási és ártalmatlanitási szám|át nem fizetok száma tbiyamatosan nÖvekszik,
meiy a biaonságos üzemeitetést veszéiyezteti. Ügyfeieink egymást biztatják arra, hogy ,,ne
fizessenek, hisz ó sem fizet', mégis eiviszik a hulladékot az ingatlan elöl. Ez a szem\élet
hátrányosan érinti azon tigyfeleinket, akik rendesen fizetik a rájuk kirótt díjat. Mellékelem azon
utcák jegyzékét,melyekben nem fizető ügyfelek ingatlanai találhatóak, viszonyítva az utcában
talátrható Összes ingatlanokhoz.
Tragikus esemény tÖrtónt 2011 májusában. A Szelektív Kft. szám*''iteli konyvelésétvégző Lévei
Józsefné elhunyt' mely mély fájdalommal toltott el bennünket.

A fentiekben leírtak megvitatása után kérem a Képl,iselő.testülettól beszámolóm elfogadását,
valamint a lakosság buzdítását arra, hogy ,,egy kis odafigyeléssel nagydolgot órhetünk e| a szelektív
hulladékgytijtés terén'.
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