
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének

69/2004. (IX.30.) rendelete

a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990.  évi  LXV.  törvény  16.  §.  (1)  bekezdésében  biztosított;  valamint  a
hulladékgazdálkodásról  szóló  2000.  évi  XLIII.  tv.  35.  §.  (3)  bekezdésében  kapott
felhatalmazás alapján a helyi hulladékgazdálkodási tervről a következő rendeletet alkotja: 

1.§.

Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  e  rendelet  mellékletében
foglaltak alapján határozza meg az Önkormányzat helyi hulladékgazdálkodási tervét. 

Ez a rendelet a kihirdetésekor lép hatályba.

Kiskunfélegyháza, 2004. szeptember 29.

Ficsór József Dr. Fehérváriné Dr. Csölle Yvette
                       Polgármester         Jegyző

A rendelet kihirdetve.
Kiskunfélegyháza, 2004. szeptember 30.

Dr.  Fehérváriné Dr. Csölle Yvette
                   jegyző 
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Melléklet

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának
helyi hulladékgazdálkodási terve 

A terv elkészítéséért felelős szervek:

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata; 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.
Jászszentlászló Község Önkormányzata; 6133 Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 8.
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata; 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1.
Bugac Község Önkormányzata; 6114 Bugac, Béke u. 10.
Bugacpusztaháza Község Önkormányzata; 6114 Bugacpusztaháza, Számadó u. 8.
Pálmonostora Község Önkormányzata; 6112 Pálmonostora, Posta u. 10.
Petőfiszállás Község Önkormányzata; 6113 Petőfiszállás, Kossuth u. 6.
Kunszállás Község Önkormányzata; 6115 Kunszállás Dózsa. Gy. u. 24.
Fülöpjakab Község Önkormányzata; 6116 Fülöpjakab, Alkotmány u. 1.
Gátér Község Önkormányzata; 6111 Gátér, Petőfi u. 16.
Móricgát Község Önkormányzata; 6132 Móricgát, Deák F. u. 24.

Tervezési szint:
Helyi hulladékgazdálkodási terv

Tervezés báziséve:
2002.év ( ettől való eltérés a dokumentációban megjelölt)

Tervezési időszak:
2004-2008

Készült:
2004. május- július

Készítő cég:

Dél-MÉH Kft.; 6721 Szeged Bocskai út 8/b.
Ügyvezető: Sándorné Dr. Bóka Angéla

A tervet készítette:

Menyhártné Takács Nóra környezetmérnök
Grünvaldné Sipos Anett környezetmérnök, felülvizsgáló
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I. fejezet A tervkészítés általános adatai

Kiskunfélegyháza

Lakónépesség: 32149 fő, (2002- ben belterületen 27995, külterületen él 4637 fő élt)
Település területe: 25630 ha
Ebből belterület: 1056 ha
Lakásszám: 14013

- Alapfokú kereskedelmi ellátottság: Kiváló (magasabb szintű ellátás is rendelkezésre áll)

- Óvoda: Összesen: 11db önkormányzati óvoda és 1db egyházi fenntartású óvoda

- Iskola:Összesen:9 db önkormányzati általános iskola, és 1 db egyházi fenntartású általános
iskola, 5 db önkormányzati középiskola és 1 db egyházi fenntartású középiskola

- Orvosi ellátás: A városnak kórházi ellátása van. A kistérség egészét Kiskunfélegyháza látja
el. 

1. Demográfiai adatok:

Település
Terület Lakónépesség

ha Fő 2001

Kiskunfélegyháza 25630 33171

2. Gazdasági tevékenységek: ipari, mezőgazdasági, erdészeti halászati, idegenforgalmi, 
infrastruktúra

Mező- és erdőgazdasági területek aránya a településen

Település
Mezőgazdasági terület aránya

az összterületből % -ban
Erdőterület aránya az
összterületből % -ban

Kiskunfélegyháza 82,8 5,7

Műszaki infrastruktúra
(Adatok 2004 évi állapot szerint)

- Elektromos ellátottság: gyakorlatilag 100 %-os
- Vezetékes ivóvízellátás: 74 %
- Szennyvíz-csatornázottság: 51 %
- Szennyvízszikkasztás: 49 %
- Gázellátásba kapcsolt lakások aránya: 85,7 %
- Vezetékes telefonellátottság: belterületen 100 %

Út-, vasút- és viziút hálózat

Település

Belterületi Külterületi
Szilárd

burkolat /km/
Földes
/km/

Szilárd
burkolat

/km/

Földes
/km/

Kiskunfélegyháza 87,6 10 47,2 249,8
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Közlekedési lehetőségek
- Megközelíthetőség: jól megközelíthető a település 
- Belterületi utak: kétharmada portalanított
- Külterületi utak: többségükben földutak, melyek fenntartása nehéz
- Járda: részben kiépített
- Csapadékvíz elvezetés: nyílt és zárt rendszerben történik
- Kerékpárút:  Kiskunfélegyháza  kerékpárút  hálózata  két  szakaszból  áll:  a

Szegedi út – Dr. Holló Lajos utat  összekötő kerékpárút  az E5-ös főútvonal mellett  és a
Kossuth Lajos utcán kialakított kerékpárút.

- Autóbusz: biztosított
- Vasút: a vasúti közlekedés biztosított

3. Domborzati viszonyok

Kiskunfélegyháza város és térsége a Duna-Tisza közi homokhátság középső részén, mintegy 90-105
m tengerszint feletti magasságú térszínen helyezkedik el. Vízföldtanilag a „dunai földtani szerkezeti
árok” területén található,  mélyföldtani  felépítése szénhidrogén kutató fúrásokból ismert.  A neogén
medencealjzat mintegy 2600 m-es mélységben van, amelyre nagy vastagságban települtek tengeri és
folyóvízi  eredetű  üledékek.  Az  Alföld  legjelentősebb  hévíztároló  üledékei  -  a  felsőpannóniai
homokrétegek  –  legmélyebben  elhelyezkedő  vízadói  a  város  területén  1500  m-es  mélység  körül
találhatók.

A  tengeri  eredetű  üledékeket  átlagosan  400-500  m  vastagságú  folyóvízi  hordalék  fedte  be  a
földtörténeti  jégkorszakban  (a  pleisztocénben).  Az  Ős-Duna  és  folyóvízrendszere  által  végzett
medencefeltöltés északnyugat felől történt a dél-keletre erősen lejtő medencealjzaton, így a város dél-
keleti  részén  az  500  m-t  is  megközelítheti  a  hordalék  vastagsága.  A kútfúrások  szelvényében  a
mintegy 150 m-es vastagságú finomszemcsés fedőösszlet alatt több vízadó szint tárható fel, amelyek
közül  a  legjobbakat  a  vízmű kutak  vesznek igénybe.  A homok,  iszap  és  agyagüledékek  ciklusos
váltakozásából felépülő hordalékok több szintben települt  porózus homokrétegei az ivóvízellátásra
használt rétegvizek tárolói.
A  rétegvíztároló  üledékeket  mintegy  20-30  m  vastagságban  a  talajvizeket  tároló  apró  és
középszemcsés futóhomok fedi, a futóhomok mélyületeit mésziszap tölti ki.

4. Környezeti jellemzők

Levegő
A  településen  a  Környezetvédelmi  Felügyelőség  nyilvántartása  szerint  68  telephelyen  328
pontforrás található.  Ezekből elsősorban CO, NOx és szilárd szennyezőanyag kibocsátásával kell
számolni. A gázellátottság megfelelő a városban, így a fűtési emisszió jelentősen nem befolyásolja a
levegő minőségét. Jelentős szennyezéssel az E75-ös út forgalma miatt kell számolni, ami a városon
áthalad.  1996-ban a  napi  forgalom 16 ezer  gépjármű volt,  az  M5-ös autópálya  2004.  márciusi,
matricás  rendszerbe  történő  vezetése  és  a  2002.  december  1-i  városi  tiltó  rendelkezés  előtt  ez
átlagosan 13.222 gépjármű volt. A matricás rendszer bevezetése óta forgalomszámlálás nem történt.

Felszíni és felszín alatti vizek
A felszíni  vizek  vízminőségét  jelenleg  a  Kiskunfélegyházán  lévő  nagyobb  szennyvízkibocsátó
üzemek csak közvetetten befolyásolják, mivel mindegyik közcsatornára kötött, és nem közvetlenül
terheli  a  Félegyházi  vízfolyást.  A Félegyházi  vízfolyást  a  szennyvíztisztító-telep  terhelése  éri
közvetlenül.
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Kiskunfélegyháza csatornázottsága évről évre növekszik. A csatornával ellátott lakások száma 4495
(2001 évi adat). A napi tisztító kapacitás növelése az ipari szennyvizek miatt is szükséges.

Föld, talaj
A település az érzékeny, „B” szennyeződés érzékenységi kategóriába sorolandó. A településen a
kritikusnak mondható üzemek mellett figyelő kutak találhatóak. Összesen 16 db.

∙ Agro Kft, Kiskunfélegyháza Hauber u.3.,  komposztáló telep (4 darab kút)
∙ Kommunális hulladéklerakó Kiskunfélegyháza Körösi út (3 darab kút) 
∙ Szennyvíztisztító telep Kiskunfélegyháza, iszaptároló tavak (2 darab kút)
∙ Szennyvíztisztító telep Kiskunfélegyháza, iszaptároló (2 darab kút)
∙ Koch Torma Kft, Kiskunfélegyháza I. ker. 241. szennyvízszikkasztó (2 darab kút)
∙ Kunféder Kft, Kiskunfélegyháza IV. ker. 40., szennyvízszikkasztás (3 darab kút) 

Élővilág, zöldfelületek
A város zöldterülete egyrészt a közlekedési utakat határoló fasorokból (kiemelten a Kossuth utca
védett platánfasora), és a közparkok növénytakarójából áll. A település déli határán az E75-ös úttól
keletre található a mintegy 30 hektár területű közjóléti erdő

Zaj- és rezgésterhelés
Határértéket  túllépő,  közlekedésből  eredő zaj  a nagy átmenő forgalmat  lebonyolító  E75-ös  főút
melletti gyűjtőutakon tapasztalható.

5. Hidrogeológiai jellemzők

A  talajvizek  igénybevételére  létesített  20-30  m  talpmélységű,  korszerűbb  műszaki  kiképzésű
csőkutakból  átlagosan  100-200  l/p  vízhozam  kapható  20-30  l/p/m  fajlagos  vízhozam  mellett.  A
kitermelhető  víz  minőségileg  kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos  összetételű,  400-500  mg/l
körüli összes sótartalommal. 
A talajvizek  alatt  elhelyezkedő  rétegvizek  készletét  tároló  rétegeinek  bővebb  vízadó  képessége
jellemzi. A 30-100 m közötti ún. sekély rétegvízadók kútjainak hozama néhány száz liter percenként.
Vízminőségükre  a  nagyobb  vas-,  ammónium-tartalom  és  arzéntartalom jellemző.  A futóhomokos
felszín következtében 50-60 m-es mélységig a felszín alatti vizek felszíni szennyezés elleni földtani
védettsége nem kielégítő.

A 100-200 m közötti rétegekre épült kutak bő vízadó képességűek, 200 l/p/m-t meghaladó fajlagos-,
1000-3000  l/p  közötti  maximális  vízhozammal  rendelkeznek,  a  közüzemi  vízellátás  számára  is
igénybevettek. Vízminőségük a kissé nagyobb vas és mangán, esetenként ammónium tartalmon kívül
ivóvízellátásra megfelelő.

A legmélyebb kutak (pl. a vízműkutak) 200-500 m-esek, vízadó képességük – 140-, esetenként 350
l/p/m-t meghaladó fajlagos vízhozam mellett - elérheti a 3200 l/p-es hozamot is. 

A város  területén  az  Országos  Kútkataszter  (OKK) 178 fúrott  kutat  tart  nyilván.  Ebből  13  db a
vízművek termelő kútja.

A vízművek kútjainak vízadó képessége fedezi a város  1.253.321 m3/év, és Aranyhegy külterületi
lakott hely 27 946 m3/év közüzemi vízigényét (Bácsvíz Rt. 2003-as adatai), a lakosság egészséges
ivóvízellátása érdekében a rétegvíz minőségét vízkezelés alkalmazásával javítják. 
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A rétegvíz készlete  a lakosság közműves vízellátását hosszú távon is lehetővé teszi, 1994 óta a
Városi Vízmű I. vízműtelepének kútjai nem termelnek (tartalék állományúak), mert a II. vízműtelep
egymaga is kielégíti a város vízigényét.

Belterületi csapadékvíz elvezetés:
A városban elválasztott rendszerű csatornahálózat üzemel, melynek hossza 42 km. A település teljes
területe 25.630 ha, melyből a belterület nagysága 1056 ha. A csatornázandó terület nagysága 563 ha.
A csapadékcsatornák részben előtisztított szennyvizet is szállítanak. A nagyrészük igen elavult, rossz
állapotban  van.  A legtöbbjük magasfekvésű,  ez a  további  rákötéseknek határt  szab.  A belterületi
csapadékcsatorna hálózat továbbépítése indokolt. 

A városban üzemelő nyíltszelvényű csapadék csatorna hossza 216, 8 km, melyből nyílt burkolt 3,8
km, nyílt szikkasztó csatorna 187,0 km. A nyílt csatorna többsége szikkasztó árokként működik. A
csatorna átmérők 20 – 100 cm, anyaga beton, tégla, műanyag.
Az  elválasztott  rendszerű  csapadék  csatornahálózat  az  1970-es  években  épült  ki  többnyire  nyílt
földmedrű csatornaként. Idővel azok a csatornák a városközpontban zárttá, a külvárosban burkolttá
épültek át. 

6. Természetvédelem, tájvédelem

- Országos védelem alatt álló területek: Kossuth utcai platánsor

- Helyi védelem alatt álló természeti terület v. zöldfelületi értékek:

Kiskunfélegyháza  város  közigazgatási  területén  két  természetvédelmi  terület  található.
Országos védelem alatt áll a Kossuth utcai platánfasor. Helyi védettségű a város délkeleti
részén  található  Kálvária  -  Csongrádi  út  által  határolt  terület,  melyet  az  Önkormányzat
2000. évben jelölt ki védendőnek. 

Védett fasorok, facsoportok:

Védett fasorok és facsoportok is megtalálhatóak a településen

7.  Területfelhasználás

Művelési ágak és átlagos földminőség

Település A termőterület művelési ág szerint 1000 hektárban 1999 évben

Szántóterület
átlagos

aranykorona
értéke

Szán-tó Kert
Gyü-
mölcs

Szőlő Gyep Erdő Nádas
Halas
-tó

1999-évben

Kiskunfélegyhá
-za

14,727 0,116 0,089 0,257 6,029 1,454 0,053 - 19,31

(Az I fejezet az ÖKO Rt. és a KEVITERV Kft által készített Kiskunfélegyháza és térsége 
környezetvédelmi program 2. és 4. kötetének felhasználásával készült.)
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II. fejezet A tervezési területen keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó
hulladékok mennyisége és eredete

II.1.        A KELETKEZŐ HULLADÉKOK TÍPUSA ÉS ÉVES MENNYISÉGE   

A hulladékok mennyiségi  adatainál  figyelembe kell  venni,  hogy az adatok nagy része,  az egyes
önkormányzati  intézmények  becslésein  alapulnak.  A  keletkezett  hulladékok  mennyiségének
összegében benne foglaltatnak Kiskunfélegyháza Városi  Kórház és Rendelőintézetének adatai  is.
Mivel a kórház külön hulladékgazdálkodási  tervet  készített  és azt az Alsó- Tisza- vidéki KÖF a
12582-  1-  2/2004.  sz.  határozatában  elfogadta,  ezért  e  terv  további  fejezeteiben  a  kórház
hulladékmennyiségeivel nem tervezünk.

II.1.1.      Nem veszélyes hulladékok  

II./1. táblázat A keletkező nem veszélyes hulladékok és éves mennyiségük (tonna/év)

Hulladék EWC Mennyiség (t/év)

Települési szilárd hulladék 20 03 01 15046
Települési folyékony hulladék 20 03 04 13893*
Kommunális szennyvíziszap 20 03 06 1255**
Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes 
hulladékok

20 02 01 124

Építési, bontási hulladékok, egyéb inert 
hulladékok

170904 960

* A szennyvíztisztítóba tengelyen beszállított települési folyékony hulladék mennyisége (2003 év
adata)

 **  A  közölt  adat  a  szennyvíztisztítóban  keletkező  iszap  mennyisége  m3-  ben,  2003  évre
vonatkozóan.

A  táblázatban  szereplő  hulladékmennyiségek  (a  települési  folyékony  kivételével)  a  szilárd
hulladéklerakó 2003- ban készült felülvizsgálati dokumentációjából származik, becsült adatok.

II.1.2.      Szelektíven gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok  

II./2. táblázat Az önkormányzat  felelősségi  körébe tartozó,  a  települési  szilárd hulladéktól
elkülönítetten  gyűjtött,  kiemelten  kezelendő  hulladékáramok  és  éves
mennyiségük (tonna/év)

Szelektív gyűjtés nincs a településen. 
Az állati eredetű hulladékoknál, a városban 2003 évben keletkező hulladékmennyiséget tüntettük
fel.
A  többi  hulladékfajtára  vonatkozóan  becslésen  alapuló  adatokat  kaptunk  az  önkormányzati
intézményektől.  Természetesen  ezek  a  hulladékmennyiségek  a  településen  keletkező  lakossági
mennyiségekhez  képest  elhanyagolhatóak.  Mint  tájékoztató  jellegű  adatot  közöltük  az  alábbi
táblázatban.

7



Veszélyes hulladékok EWC
Mennyiség

(t/év)

Állati eredetű hulladékok V 13 403 219, 5

Egészségügyi hulladékok V 97 104 33

Hulladékolajok 130208* 1, 8

Akkumulátorok és elemek 200133* 0,05

Elektronikai termékek 200135* 0,05

Egyéb veszélyes hulladékok (kórházi) 3

Nem veszélyes hulladékok EWC
Mennyiség

(t/év)

Csomagolási hulladékok összesen 1501 2508

II.1.3.      Csomagolási hulladékok  

II./3. A csomagolási hulladékok és éves mennyiségük (tonna/év)

Szelektív gyűjtés a településen nincs, így a csomagolási hulladékok mennyiségére vonatkozóan nem
állt adat rendelkezésre.
A táblázat becsült adatot tartalmaz, 1, 5 kg csomagolási hulladék/hét/fő mennyiséget alapul véve a
településen  keletkező  összes  csomagolási  hulladékra  vonatkozóan.  A csomagolási  hulladékok
fajtánkénti  megoszlására  vonatkozóan  elméleti  adatok  sem  állnak  rendelkezésre.  Az  EWC
számoknál ezért szerepel a 1501 alcsoport megjelölése.

Csomagolási hulladék EWC
Mennyiség

(t/év)
Kiskunfélegyháza 1501 2508

II.2.        A FELHALMOZOTT HULLADÉKOK TÍPUSA ÉS MENNYISÉGE  

Ebbe  a  kategóriába  az  elhagyott  (illegális)  hulladékokat  soroljuk.  Az  illegálisan  felhalmozott
hulladékok típusáról  és  mennyiségéről  részletes  felmérés  nem készült.  A területen  felhalmozott
hulladékként  megjelenik  a jelenleg  működő szilárd hulladéklerakó.  Ez a  hely környezetvédelmi
felülvizsgálat alá esik, így tárgyalására az V./20 táblázatban kerül sor.

Kiskunfélegyházán és külterületén az alábbi illegális szilárd hulladéklerakóhelyek léteznek:

Lerakóhely megnevezése Lerakott hulladék mennyisége

Kőrösi u.- Rét u. sarok 2- 3 m3/hét

Kun u. páratlan, Kőrösi u. felüli vége 10 m3/hét

E75- ös út parkolói: 108 és 118 km szelvénynél 5- 15 m3/hét
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A településen található egy korábban működött kommunális szennyvíz és hígtrágya lerakó nyárfás
terület,  mely 1992-ig működött.  A Filantrop Kht.  kezelésében,  használatában van jelenleg is.  A
tulajdonjogot a városi önkormányzat 1992-ben megszerezte.  A terület  rehabilitációja nem történt
még meg. A lerakón elhelyezett hulladék mennyiségére vonatkozóan nincs adat.

2000.  évi  XLIII.  törvény  szerint  az  elhagyott  hulladékokkal  kapcsolatos  kérdések,  illetve  az
ellenőrzések  egy  része  a  település  jegyzőjének  feladatai  és  lehetőségei  között  szerepel,  aki
jogszabályi eszközt is kapott a feladat végrehajtásához (a jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és
hatásköréről szóló 241/2001. (XII. 10.) Kormányrendelet).

II.3.        A TELEPÜLÉSRE BESZÁLLÍTOTT ÉS ONNAN KISZÁLLÍTOTT HULLADÉKOK TÍPUSA ÉS ÉVES  
MENNYISÉGE  

II.3.1.      Nem veszélyes hulladékok  

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

Hulladékok EWC
Településre
beszállított

(t/év)

Településről
kiszállított

(t/év)
Települési szilárd 20 03 01 n.a. -
Települési folyékony 20 03 04 13893* -
Kommunális szennyvíziszap 190805 - 1255**
Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes 
hulladékok

20 02 01 n.a. n.a.

Építési, bontási hulladékok, egyéb inert hulladékok 170904 n.a. n.a.
*A  szennyvíztisztítóra  Kiskunfélegyházáról  és  térségéből  tengelyen  beszállított  hulladék
mennyisége. 
**Mezőgazdasági hasznosításra külterületekre szállítják.

II.3.2.      A településre beszállított és onnan kiszállított, kiemelten kezelendő hulladékáramok  

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

Veszélyes hulladékok EWC
Településre 
beszállított* 
(t/év)

Településről 
kiszállított
(t/év)

Állati eredetű hulladékok V 13 403 - 219, 5
Egészségügyi hulladékok V 97104 - 33
Hulladékolajok 130208* n.a. 1,8*
Akkumulátorok és elemek 200130* n.a. 0,05*
Elektronikai termékek 200135* n.a. 0,05*

*Az ÖK- i intézményeknél keletkezett hulladékok.
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II.3.3.      Csomagolási hulladékok  

II./9. A településre beszállított és onnan kiszállított csomagolási hulladékok és éves mennyiségük 

Hulladék EWC
Településre
beszállított

(t/év)

Településről
kiszállított

(t/év)
Csomagolási hulladék 1501 n.a. -

II.4.        A TERVEZÉSI TERÜLET ÉVES HULLADÉKMÉRLEGÉNEK BEMUTATÁSA  

II.4.1.      Nem veszélyes hulladékok  

II./10. táblázat A  nem  veszélyes  hulladékok  kezelési  arányainak  bemutatása
(hulladékmérleg) 2002.

Hulladék EWC Hasznosítás Égetés Lerakás Egyéb kezelt
m3/év % t/év % t/év % t/év %

Települési szilárd hulladék 20 03 01 15046 100
Települési folyékony 
hulladék

20 03 04 13893
*

100

Kommunális szennyvíziszap 19 08 05 1255 100
Mezőgazdasági és 
élelmiszeripari nem vesz. 
hull.

20 02 01 124 100

Építési, bontási hulladékok 
és egyéb inert hulladékok

170904 960 100

*A tengelyen beszállított szennyvíz teljes mennyiségét kezelik a tisztítón

**A szennyvíziszap teljes mennyisége (1255 m3/év) mezőgazdasági hasznosításra kerül.

II.4.2.      Kiemelten kezelendő hulladékáramok  

II./11. táblázat Az  önkormányzat  felelősségi  körébe  tartozó  kiemelt  hulladékáramok
kezelési arányainak bemutatása (hulladékmérleg) 

Az  intézményeknél  keletkező  akkumulátor,  elem,  elektronikai  hulladék,  hulladékolajok
kezelésére vonatkozó információ nem állt rendelkezésre, valószínűsíthető, hogy e hulladékok
intézményenként ártalmatlanításra elszállításra kerültek.
Hulladék 
Veszélyes hulladékok

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

Állati eredetű hulladékok V 13 403 219,5 100

II.4.3.      Csomagolási hulladékok  
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II./12. A csomagolási hulladékok kezelési arányainak bemutatása (hulladékmérleg) 

Hulladék EWC
Hasznosítás Égetés Lerakás* Egyéb kezelt

t/év % t/év % t/év % t/év %
Csomagolási hulladék 1501 2508 100

III. fejezet A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények

III.1.       A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK ÉS A TERÜLETEN  
FOLYÓ HULLADÉKKEZELÉSRE ELŐÍRT KÖVETELMÉNYEK ISMERTETÉSE  

A tervezési területen, a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági feladatokat
- az önkormányzat jegyzője,
- a Környezetvédelmi Felügyelőség látja el, (engedélyek kiadása, ellenőrzések) 

az érintett szakhatóságok bevonásával.

A hatályos  jogszabályokban meghatározottaktól  eltérő  speciális  területi,  helyi,  vagy egyedi
műszaki követelmény nincs.

III/13. táblázat A  területen  folyó,  hulladékkezelésre  kiadott  környezetvédelmi  hatósági
engedélyesek megnevezése, címe, az engedély tárgya, száma 

Engedélyes
neve

Cím Telephely Tárgy Engedély
száma

Engedély
érvényessé

-gi ideje
KISKUN
MÉH Kft.

6100
Kiskunfélegyház
a, Halasi u. 24.

6100
Kiskunfélegyház
a, Halasi u. 24.

Nem vesz. hull. 
kezelési 
engedély;
Begyűjt., 
szállítási 
engedély

70362-
9/2002;
H-
2347/3/200
2

2006

2005

Dél-
magyarorsz
ági  MÉH
Rt.

6721 Szeged, 
Bocskai u. 8/b.

6100
Kiskunfélegyház
a, Halasi u. 24.

Akku.hull. 
kezelési 
engedély;
Vesz.hull.begyűj
t.,
szállítási 
engedély

71700-
10/2002;
14/578-
8/2004;
H-
1980/3/200
2

2006. aug.

2006. jan.

2005. dec.

Metal-
System
Kft.

Kiskunfélegyház
a,  Batthyány  u.
34.

Kiskunfélegyház
a,  Batthyány  u.
34.

Nem veszélyes 
hulladék kezelési
engedély

1819-
4/2003

n.a.

Fehér
Róbert

Kiskunfélegyház
a, Nyíl u. 4.

Kiskunfélegyház
a, Kossuth u., 
MÁV- 
Mérlegház u. 37.

Nem veszélyes 
hulladék kezelési
engedély

Megszerzé
se
folyamatba
n van.

-

Samu és 
Sinka Kft.

Kiskunfélegyház
a,  József  A.  u.
10.

Kiskunfélegyház
a, Csanyi u. 
99/A

Nem veszélyes 
hulladék kezelési
engedély

n.a. n.a.

IV. fejezet Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések
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A  településen  keletkező  állati  hulladékok  gyűjtőhelye  a  Gyepmesteri  telepen  történik
(Kiskunfélegyháza, Nyomás u. 9.), a Hódmezővásárhelyi ATEV által  kihelyezett  konténerben. A
konténer elszállíttatásáról az Önkormányzat gondoskodik.

2005. június 30-áig az Alsó- Tisza- vidéki KÖFE- hez be kell  nyújtani engedélyeztetésre a szilárd
hulladéklerakó rekultivációs tervét.

V. fejezet A hulladékok kezelése, a kezelőtelepek és létesítmények, a kezelésre
felhatalmazott vállalkozások

V.1.         HULLADÉKOK GYŰJTÉSE ÉS SZÁLLÍTÁSA  

A területen szervezett módon történik a hulladékok szállítása, gyűjtése. A lerakó üzemeltetője, aki a
szállítást is végzi, a Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezet (VSZKSZ). 

A szállításhoz az alábbi eszközöket használják fel:

- 2 db SKODA LIAZ tömörítő-hátfalas hulladékgyűjtő gépjármű
- 2 db LIAZ típusú forgódobos hulladékgyűjtő gépjármű
- 2 db billenőplatós IFA tehergépkocsi
- 2 db IFA 4,2 típusú konténerszállító gépjármű
- 1 db LIAZ 5,2 típusú konténerszállító gépjármű
- 12 db zárt 5 m3–es konténer (bérelhető)
- 20 db nyitott 5 m3–es konténer ( 5 db bérelhető)
- 5 db nyitott 3 m3–es konténer (eseti kihelyezésekre)
- 40 db zárt 1100 literes gyűjtőedényzet (bérelhető)

A szilárd hulladéklerakó telepen az alábbi munkagépek dolgoznak:

- 1 db DT-100 tolólapos, lánctalpas tömörítőgép 
- 1 db KOMATSU homlokrakodós földmunkagép

A városban előírás, hogy a szilárd hulladékot csak fedéllel ellátott gyűjtőedényzetben lehet gyűjteni.
Többlet  hulladék  esetén  a  szolgáltató  cég  emblémával  ellátott  zsákokat  bocsát  a  lakosság
rendelkezésére. A szállítás naponta 7- 14 óra között történik, a begyűjtés okozta zaj minimalizálása
miatt.

A települési  folyékony  hulladék  szippantással  ill.  csatornázott  szennyvízszállítással  juttatják  az
ártalmatlanító  telepre.  A városban  gravitációs  elválasztott  rendszerű  szennyvíz-csatornarendszer
üzemel. A csatornahálózatba bekötött lakások száma 5482 db (a gyakorlatban az illegális rákötések
miatt a rákötöttek száma több). Belterületi lakásszámra vetítve ez 52, 66%, belterületi lakosszámra
nézve 51, 84 %. 

V./14. táblázat A nem veszélyes hulladékokat begyűjtő szervezetek
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Hulladék Begyűjtő,
szállító neve

Székhely
(település)

Begyűjtött
hulladék-

mennyiség
(t/év)

Begyűjtő
kapacitása

(t/év)

Begyűjtés-
re használt

szállító
eszköz

Kezelő
megnevezése

Települési 
szilárd 
hulladék, 
komposz-
tálható 
hulladék

Városfenntar-
tó és 
Szolgáltató 
Költségvetési 
Szervezet

Kiskunfél-
egyháza
Deák F. u. 
2.

16006 n.a.

Lsd. 
feljebb.

Városfenntartó 
és Szolgáltató 
Költségvetési 
Szervezet 

Települési 
folyékony 
hulladék

Bódis Tibor Kiskunfél-
egyháza, 
Balassa u. 
6.

13893

(2003-as
adat.)

n.a.

IFA 5m3 
tartály

BÁCSVÍZ  Rt.
Kiskunfélegy-
házi  szennyvíz-
tisztítótelep 

Települési 
folyékony 
hulladék

Hegedűs 
Csaba

Kiskunfél-
egyháza, 
Perczel u. 
24.

n.a.

IFA 5m3 
tartály

BÁCSVÍZ  Rt.
Kiskunfélegy-
házi  szennyvíz-
tisztítótelep

Települési 
folyékony 
hulladék

Krizsán 
Mihály

Pálmonos-
tora, 
Postaházi 
dűlő 11.

n.a.

IFA 5m3 
tartály

BÁCSVÍZ  Rt.
Kiskunfélegy-
házi  szennyvíz-
tisztítótelep

Települési 
folyékony 
hulladék

Szennyvíz-
szippantó, 
Csatornatisztí-
tó, Rugójavító
Bt.

Kecske-
mét, 
Külsőnyír 
104.

n.a. n.a.

BÁCSVÍZ  Rt.
Kiskunfélegy-
házi  szennyvíz-
tisztítótelep

V./15. táblázat: A kiemelten kezelendő hulladékokat begyűjtő szervezetek

Hulladék
Begyűjtő,

szállító
neve

Székhely
(település)

Begyűjtött
hulladék-

mennyiség
(t/év)

Begyűjtő
kapacitása

(t/év)

Begyűjtésre
használt

szállítóeszköz

Kezelő
megnevezése

Állati 
eredetű 
hulladékok

Hódmező-
vásárhelyi
ATEV Rt.

Hódmező-
vásárhely

219, 5 n.a. gépkocsi Hódmezővásár-
helyi ATEV Rt.

A településen a többi kiemelten kezelendő hulladékot a termelők egyénileg szállíttatják el.
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V.1.2.      A területen folytatott hulladékkezelési (hasznosítási, ártalmatlanítási) tevékenység általános   
ismertetése, értékelése 

V./16. A hulladékkezelő telepek bemutatása

A KISKUN MÉH Kft. Kiskunfélegyháza, Halasi u. 24. szám alatti telephelyen végzi a hasznosítható
nem veszélyes hulladékok (vas, színesfém, papír, műanyag) begyűjtését, előkezelését. A telep egy
WEIMAR  rakodógéppel  és  két  tehergépjárművel  rendelkezik.  Tevékenységének  végzéséhez
hulladékkezelési, hulladék begyűjtési és szállítási engedéllyel rendelkezik.
A Dél- magyarországi MÉH Rt. Kiskunfélegyháza, Halasi u. 24. szám alatti telephelyen (a telephely
tulajdonosa)  akkumulátor  hulladékkezelést  végez.  A  hulladékot  a  termelőktől  átveszi,  majd
konténerben tárolja a hasznosításra történő exportálásig.
Fehér Róbert vállalkozó engedélyeztetése folyamatban van, tevékenységét az engedélyei birtokában
kívánja megkezdeni.
A II/13. táblázatban szereplő többi hulladékkezelő vállalkozás műszaki feltételére vonatkozóan nem
állt adat rendelkezésre.

V./17. A tervezés időpontjában működő válogató szervezetek bemutatása

A településen válogató szervezet nem működik.

V./18 A tervezés időpontjában az előkezelést végző szervezetek bemutatása 

Nincs előkezelő szervezet.

V./19. táblázat Engedélyezett, illetve hosszabb távon tovább működő lerakók bemutatása

Engedélyezett hulladéklerakó, (eng. szám.: 11.783-1-6/2004 ATI KÖFE)
A város kommunális szilárd hulladéklerakója a település külterületén található a 0212/1-9 hrsz- ú
területen. Üzemelése 1987-óta történik. A lerakó őrzése biztosított a 17, 4 ha területen, melyből a
hulladéktest  8  ha-t  foglal  el.  A hulladéktestet  töltés  határolja,  melyen a  drótkerítés  található.  A
lerakás körcikk alakban történik, prizmás kialakítással. A megtelt parcellákat földtakarással borítják.
Műszaki  védelem,  szigetelés  nincs.  A hulladékot  földparcellákban  helyezik  el  terepszinten.  A
hulladéklerakón  történő  kezelés  során  a  hulladékok  szél  általi  szétfújását  tömörítéssel  és
takaróföldeléssel gátolják meg. 
A  lerakóhoz  3  figyelő  kút  tartozik,  mely  vizének  vizsgálati  adatait  az  ÁNTSZ  valamint  a
Környezetvédelmi Felügyelőség felé is szolgáltatják.
A területen a munkagépek szilárd burkolatú úton haladhatnak.
A lerakott  hulladék vegyes  lakossági szilárd települési  hulladék.  Ennek szétválogatása,  kezelése
jelenleg még nem valósul meg.

Telephely Lerakó
típusa

Gyűjtési
körzet

Lerakott
hulladék

(m3)*

Lerakott
hulladék-

mennyiség

(m3/év)

Engedélye-
zett

kapacitás
(m3)

Potenciális
szabad

kapacitás (m3)

Kiskunféle
gy-háza 
0212/1-9 
hrsz.

TSZH Kiskunfélegy
háza és 
csatolt tanyái

314425 48800 n.a. 110685
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*2001.  április  27.-  én  geodéziai  felméréssel  meghatározták  a  lerakó  kapacitását,  a  lerakott
hulladékmennyiséget. A táblázatban szereplő adatok a mérési eredményből adódnak.

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

V./20. táblázat Engedély  nélküli,  illegális  (vad)  lerakók,  használaton  kívüli  vagy  nem
megfelelő műszaki védelemmel rendelkező lerakók és az ott lévő hulladékok
mennyisége

A településen található egy korábban működött kommunális szennyvíz és hígtrágya lerakó nyárfás
terület,  mely 1992-ig működött.  A Filantrop Kht.  kezelésében,  használatában van jelenleg is.  A
tulajdonjogot a városi önkormányzat 1992-ben megszerezte.  A terület  rehabilitációja nem történt
még meg. A területen talaj-, talajvízszennyezés lehetősége áll fenn.

Helyszín Lerakott hulladék 
megnevezése

Lerakott hulladék mennyisége

Kiskunfélegyháza 0527/2 
hrsz.- ú nyárfás terület

Kommunális szennyvíz és 
hígtrágya

n.a.*

*A terület 7,5 ha kiterjedésű.

A településen  levő,  a  II.”.  pontban részletezett  illegális  hulladéklerakó telepek általi  környezeti
veszély  a  látványban,  szél  általi  szétfújásban,  bűzben  és  a  szennyezés  csapadékvíz  általi
bemosódásában áll fenn. A hulladékot rendszeresen elszállítják, ezért környezeti kár gyakorlatilag
nem keletkezik.

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

V.2.1.      A másodnyersanyag visszanyerés és a hasznosítás aránya a tervezési területen  

A tervezési területen működő hulladékkezelő telepek az V/16. pontban felsorolásra kerültek.

Hulladékhasznosító a tervezési területen nem működik.

V.2.2.      A területen  a  települési  hulladék  részeként  keletkező  biológiailag  lebomló szerves  
hulladék mennyisége, és ebből a lerakásra kerülő mennyiség, a jelenlegi komposztáló- és
egyéb kezelőkapacitás és a későbbiekben le nem rakható mennyiség összevetése.
A településen becslések szerint kb. 2000 t komposztálható hulladék keletkezik évente, mely
lerakásra is kerül. 

Nincs  adat  a  lakosságnál  keletkező  és  általuk  komposztált  hulladék  mennyiségére
vonatkozóan.

A város Önkormányzatának a helyi közszolgáltatásról alkotott rendeletében leírtak alapján,
az  Önkormányzat  támogatja  a  komposztáló  edények  beszerzését,  lakossági  komposzt
előállítását. A terv írásakor a település Önkormányzata pályázott ennek forrására.
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V.3.         A  TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKKAL VALÓ GAZDÁLKODÁS  
HELYZETELEMZÉSE  

V.3.1.      A településen keletkező települési folyékony hulladék mennyisége, lerakóhelyi gyűjtés –  
körzetenként

V./22. táblázat A településen keletkező települési folyékony hulladék (nyers szennyvíz) 
mennyisége

LeÉ (m3/év/fő) Mennyiség (t)

Települési folyékony 
hulladék

29,2 938751*

*A településen keletkező nyers szennyvíz mennyisége, 100 l/fő/nap vízfogyasztásból számított 
mennyiség

V./23. táblázat A begyűjtött települési folyékony hulladék mennyisége

A begyűjtő neve Székhelye Begyűjtött
mennyiség

(t/év)

Kapacitás,
engedélyezett

mennyiség
(t/év)

Kezelési mód

Bódis Tibor Kiskunfélegyháza, 
Balassa u. 6

13893

(2003 évi adat)
n.a.

Kiskunfélegyhá
za TFH tisztító

telep,
Kiskunfélegyhá
za, Csongrádi u.

33.

Hegedűs Csaba Kiskunfélegyháza, 
Perczel u. 24.

Krizsán Mihály Pálmonostora, 
Postaházi dűlő 11.

Szennyvízszippantó, 
Csatornatisztító, 
Rugójavító Bt.

Kecskemét, 
Külsőnyír u. 104.

V. 3.2.     A települési folyékony hulladék kezelése  

V./24. táblázat A begyűjtött települési folyékony hulladék jelenlegi kezelési módja, kezelt 
mennyisége

Kezelés módja Kezelt mennyiség (t/év)* Kezelőtelep üzemeltetője

Szennyvíztisztító telep
13893

Észak- Bács- Kiskun Megyei 
Vízművek Rt., Kecskemét, Izsáki 
u. 13.

*A tengelyen szállított szennyvíz mennyisége 2003- ban
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A településnek több mint 50 %-a csatornázott. A fennmaradó ingatlanokról a szennyvíz szippantással
jut  el  a  szennyvíztelep  leürítő  helyére.  Feltételezhető  azonban,  hogy a keletkező szennyvíz nagy
mennyisége a közműpótló berendezésekből szikkasztottan a talajba kerül.

A szennyvíztelepen alkalmazott technológia:
 Mechanikai tisztítás: rács – homokfogó – előülepítő.
 Biológiai tisztítás: I. lépcső: recirkulációs átemelő, csepegtetőtest, közbenső ülepítő.

II.  lépcső:  anaerob  medence,  levegőztető  medence,  utóülepítő,
fertőtlenítő műtárgy.

A szennyvíztisztító  telepen 1990 óta  folyó kapacitásnövelő  beruházás  a  végére ért,  a  próbaüzem
megkezdődött 4 900 m3/nap kapacitással. A telepre érkező napi szennyvízmennyiség 2 791 m3. A
tisztított szennyvíz befogadója a Félegyházi vízfolyás. 

A szennyvíztisztítótelep  rendelkezik  1db  1989-  es  évjáratú  IFA alvázra  szerelt  WOMA típusú
magasnyomású csatornamosó berendezéssel és 1 db NISSAN alvázon levő 1993- as évjáratú 5 m3-
es szívó- nyomó kocsival.

V. 4.        A TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZISZAPPAL VALÓ GAZDÁLKODÁS HELYZETELEMZÉSE   

V./25. táblázat A szennyvíztisztítók közműveiben keletkezett iszap mennyisége

Szennyvíztisztító mű telephelye Összes mennyiség (m3) Összes mennyiség
Szárazanyag (%)

Kiskunfélegyháza, Csongrádi u. 33 1255* 23
*A műben 2003 évben keletkezett szennyvíziszap mennyisége

V./26. táblázat A települési szennyvíziszap hasznosítása

Szennyvíziszap hasznosítás

Hasznosítást végző
neve

Hasznosítás
módja

Hasznosí-
tási terület
nagysága

(ha)

Alkalmazott
technológia

Engedélyezett
mennyiség
[t/ha/év]

MAJORCOOP Kft.
Kiskunfélegyháza,

Csanyi u. 104

Szántóterületre
történő

kihelyezés
120

Az iszap víztelenítése,
majd szecskázott 
szalmát hozzákeverve 
komposzt készül. Ezt 
helyezik ki a 
szántóföldre.

24, 7

A keletkezett szennyvíziszap teljes mennyisége kezelés után, szántóterületre történő kihelyezéssel
hasznosításra kerül.
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VI. fejezet Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása

VI.1.       A  HULLADÉKKELETKEZÉS CSÖKKENTÉSI CÉLKITŰZÉSEI A TERVEZÉSI TERÜLETEN,  A  
TERVIDŐSZAK VÉGÉRE VÁRHATÓAN KELETKEZŐ HULLADÉKOK MENNYISÉGE ÉS ÖSSZETÉTELE   

VI.1.1.     A képződő hulladék mennyiségének várható alakulása   

VI./28. táblázat A nem veszélyes hulladékok keletkezésének tervezett mennyisége (t/év)

Hulladék
2002
(t/év)

2005**
(t/év)

2008**
(t/év)

Települési szilárd hulladék 15046 14002±50 13042±50
Települési folyékony hulladék 13893* 13059±50 12276±50
Kommunális szennyvíziszap 1255 1350±20 1450±20
Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem vesz. hull. 124 124±5 124±5
Építési-bontási hulladékok és egyéb inert 
hulladékok

960 1277±10 1698±10

*tengelyen szállított TFH
**a várható mennyiségeket intervallummal kell megadni

VI./29. táblázat A képződő települési szilárd hulladékból szelektíven gyűjtött hulladékáramok
tervezett mennyisége (t/év) 

2005-re várhatóan nem valósul meg a szelektív gyűjtés. 2008 évre becsült mennyiséget adunk meg

Hulladék
2002
(t/év)

2005
(t/év)

2008
(t/év)

Veszélyes 
hulladékok

Hulladékolajok 1,8 2±1 2±1
Akkumulátorok és szárazelemek 0,05 5±3 5±3
Elektromos és elektronikai 
hulladékok

0,05 5±3 5±3

Kiselejtezett gépjárművek - - -
Állati eredetű hulladékok 219, 5 219,5±3 219,5±3
Egészségügyi hulladékok 33 37±3 40±4
Növényvédőszerek és csomagoló 
eszközeik

- - -

Nem 
veszélyes 
hulladékok

Csomagolási hulladékok 
összesen

2508 2508±10 2508±10

Gumi n.a. n.a. n.a.

VI./30. A képződő csomagolási hulladék tervezett mennyisége (t/év)

Tekintettel arra, hogy a szelektív gyűjtés várhatóan 2008-ra fog kiteljesedni, így a következő 2008 –
évi tervezésnél lesz arra mód, hogy a csomagolási hulladékok mennyiségei fajtánként megbontásra 
kerüljenek.
Ebben  a  tervben  adathiány  miatt  még  megbecsült  mennyiségeket  sem  tudunk  megadni  a
csomagolási hulladékok fajtánkénti megoszlására.
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VI.1.2. Lerakott hulladékokra vonatkozó csökkentési célok

Települési szilárd hulladék: 
Ebben az alfejezetben a  lerakott mennyiség csökkentési  céljait  adjuk meg.  A települési  szilárd
hulladékra vonatkozó (országos) csökkentési célkitűzések alapjai a Hgt. 56.§-a szerint: 
A lerakással ártalmatlanított biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmat 

- 2004. július 1 napjáig 75%-ra
- 2007. július 1 napjáig 50%-ra
- 2014. július 1 napjáig 35%-ra kell csökkenteni.

A  hulladékká  vált  csomagolóanyagok  esetében  2005.  július  1.  napjáig  el  kell  érni,  hogy  a
hulladékká vált csomagolóanyagok:

- legalább 50% hasznosításra kerüljön,
- ezen belül legalább 25%-a anyagában kerüljön hasznosításra úgy, hogy ez az arány

minden anyagtípusnál legalább 15% legyen.

Települési folyékony hulladékok: 
Amilyen  mértékben  nő  a  csatornázás,  azzal  arányosan  csökkennie  kell  a  tengelyen  elszállítás
mértékének. 

Kommunális szennyvíziszap: 
A  csatornahálózatba  való  bekötések  számának  növelésével,  és  a  környező  településekről  a
szippantott szennyvíz tisztítóműbe való vitelével nőni fog a szennyvíziszap mennyiség keletkezési
üteme.

Építési-bontási hulladék és egyéb inert hulladék: 
A lerakandó inert hulladék mennyiségének csökkentése egyedül a feldolgozói, hasznosítói kapacitás
növelésével lehetséges. Megvalósítható helyi, kistérségi vagy régiós szinten.

VI./31. táblázat A lerakott nem veszélyes hulladékokra vonatkozó csökkentési célok 

Hulladék Csökkentési célok
Várható össz
mennyiség

(t/év)
Települési szilárd 
hulladékok

 Lerakásra kerülő biológiailag lebomló 
szerves anyag tartalom csökkentése

  - 2007. július 1. napjáig 50%-ra, 
csomagoló anyagok külön gyűjtése és 
hasznosítása

12792
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VI./32. táblázat A kiemelten kezelendő lerakott hulladékáramokra vonatkozó csökkentési célok

Hulladék Csökkentési célok
Várható

mennyiség
(t/év)

Hulladékolajok
A lerakott mennyiség 50 %-a szelektíven 
gyűjtött és ártalmatlanításra kerül.

1

Akkumulátorok és 
szárazelemek

A lerakott mennyiség megszűntetése 2008. 
évre.

0

Elektromos és elektronikai 
hulladékok

A lerakott mennyiség megszűntetése 2008. 
évre.

0

Kiselejtezett gépjárművek
A lerakott mennyiség megszűntetése 2008. 
évre.

0

Állati eredetű hulladékok
2008-ig az összes mennyiség fehérje 
feldolgozóba juttatása

0

Növényvédőszerek és 
csomagoló eszközeik

A lerakott mennyiség 50 %-a szelektíven 
gyűjtött és ártalmatlanításra kerül.

-

Csomagolási hulladékok 
összesen

A szelektív gyűjtés bevezetése 2005-re, 50 %-
os csökkenés

1254

Gumi
A lerakott mennyiség megszűntetése 2008. 
évre.

0

VI./33. A csomagolási hulladékokra vonatkozó csökkentési célok 

Tekintettel arra, hogy a szelektív gyűjtés várhatóan 2008-ra fog kiteljesedni, így a következő 2008 –
évi tervezésnél lesz arra mód, hogy a csomagolási hulladékok mennyisége fajtánként megbontásra 
kerüljenek. E terv további pontjaiban az ehhez szükséges, az Önkormányzat számára gazdaságilag 
megvalósítható technikai megoldások kerülnek kifejtésre.
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VI.2.        Hulladékhasznosítási, ártalmatlanítási célkitűzések tervezése  

VI./34-35. táblázat A nem veszélyes hulladékokra vonatkozó hasznosítási, ártalmatlanítási célok. A nem veszélyes hulladékokra vonatkozó helyi
és regionális hasznosítási, ártalmatlanítási célok összehasonlítása

Hulladék

Hasznosítási, ártalmatlanítási cél

Helyi

V
ál

to
zá

si
%

Változási
mennyiség

(t/év)

Területi terv
Dél-Alföld Statisztikai Régió

Települési 
szilárd hulladék

Lerakás  műszaki  védelemmel  ellátott  lerakóban
(Felgyő),  a  szelektív  gyűjtés  bevezetése,  a
biológiailag lebomló mennyiség hasznosítása

15 2254
Begyűjtő  hálózat  kiépítése,  szelektív  gyűjtés,
biológiailag  lebomló  szerves  anyag  tartalom
csökkentése

Települési 
folyékony 
hulladék

A szippantható  szennyvíz  teljes  mennyiségének
szennyvíztisztítóra juttatása - -

Csatornázás (mezőgazdasági hasznosítás)

Kommunális 
szennyvíziszap

Növekedés  várható  a  csatornahálózatra  való
rákötések számának növekedésével

n.a. n.a.
Mennyisége  várhatóan  nőni  fog,  a  csatornázás
előrehaladásával

Mezőgazdasági 
és 
élelmiszeripari 
nem veszélyes 
hulladékok

Hasznosítását  meg  kell  oldani,  pl.
komposztálással

50 62

Nem várható csökkenés

Építési, bontási 
hulladékok, 
egyéb inert 
hulladékok

Hasznosítást kell preferálni

50 849

Az elmozdulás iránya adathiány miatt nem adható
meg a régióban.
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VI./36-37. táblázat A  kiemelten  kezelendő  hulladékáramokra  vonatkozó  hasznosítási  ,  ártalmatlanítási  célok.  A  kiemelten  kezelendő
hulladékáramokra vonatkozó helyi és regionális hasznosítási, ártalmatlanítási célok összehasonlítása

Hulladék

Hasznosítási, ártalmatlanítási cél

Helyi

V
ál

to
zá

si
%

*

Mennyiség
változás

(t/év)

Területi terv
Dél-Alföld Statisztikai Régió

Hulladékolajok Szelektív gyűjtés bevezetése 2 Lakossági begyűjtő rendszer kiépítése
Akkumulátorok 
és szárazelemek

Szelektív gyűjtés bevezetése
5

Akkumulátor gyűjtőrendszer kialakítása

Elektromos és 
elektronikai 
hulladékok

Szelektív gyűjtés bevezetése
5

Begyűjtési visszavételi rendszer kialakítása

Kiselejtezett 
gépjárművek

Szelektív gyűjtés bevezetése
-

Bontótelepek kialakítása

Állati eredetű 
hulladékok

2008-ig az összes mennyiség fehérje feldolgozóba
juttatása

0 0
Elkülönítés, égetés, hasznosítás

Növényvédőszer
ek és csomagoló 
eszközei

Szelektív  gyűjtés  bevezetése,  veszélyes  hulladék
elkülönítése - -

Stagnálás

Csomagolási 
hulladékok 
összesen

Szelektív gyűjtés bevezetése
50 1254

2005-re  a  hasznosítási  arány  50% legyen,  ebből
25% anyagában hasznosuljon

Gumi Hasznosítás, feldolgozás - Hulladékfeldolgozás
*Mivel nincs kiindulási adat, változási százalékot nem tudunk megadni.

VI./38-39. A csomagolási hulladékokra vonatkozó hasznosítási, ártalmatlanítási célok. A csomagolási hulladékokra vonatkozó helyi és regionális
hasznosítási, ártalmatlanítási célok összehasonlítása

Tekintettel arra, hogy a szelektív gyűjtés várhatóan 2008-ra fog kiteljesedni, így a következő 2008 –évi tervezésnél lesz arra mód, hogy a 
csomagolási hulladékok mennyisége fajtánként megbontásra kerüljenek.
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VII. fejezet A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési
program

Ebben  a  fejezetben  kerülnek  összefoglalásra  mindazon  programok,  határidők  és  a
megvalósításért  felelősök,  amelyek  az  előbbi  fejezetekben  föltárt  problémák  megoldására,
illetve a célok megvalósítására vonatkoznak.

VII.1.     MÓDSZERFEJLESZTÉSI,  INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI,  ISMERETTERJESZTŐ,  
SZEMLÉLET-FORMÁLÓ, TÁJÉKOZTATÓ, OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI PROGRAMOK  

VII./40. táblázat Módszerfejlesztéssel,  intézményfejlesztéssel,  ismeretterjesztéssel,
szemlélet-formálással,  tájékoztatással,  oktatással,  képzéssel  és  kutatás-
fejlesztéssel foglakozó programok

Program célja Határidő Felelős
Költség

(eFt)
Forrás

Tudatformálás ( szelektív hulladék 
gyűjtés, komposztálás 
megvalósíthatósága stb.)

folyamatosan Polgármester,
jegyző

1000- Pályázatok
költségvetés

EU pályázatokkal kapcsolatos 
képzéseken való részvétel

folyamatosan Polgármester,
jegyző

250- Pályázatok
költségvetés

Hulladék nyilvántartási adatbázis 
létrehozása

2005. jún. Polgármester,
jegyző

500- Pályázatok
költségvetés

Hulladékgazdálkodási terv 
felülvizsgálata

2006, 2008 Polgármester,
jegyző

1000- Pályázatok
költségvetés

Intézményi szelektív 
hulladékgyűjtés bevezetése

2005 Polgármester,
jegyző

1000- Pályázatok
költségvetés

Adatbázis létrehozása és 
nyilvánossá tétele a térségi 
hulladékkezelőkről

2005 június Polgármester,
jegyző

500- Pályázatok
költségvetés

VII.2.                  HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI CSELEKVÉSI PROGRAM  

A  cselekvési  program  az  előzőkben  feltüntetett,  kitűzött  csökkentési,  hasznosítási,
ártalmatlanítási  célok  gyakorlati  megvalósításához  szükséges  intézkedések  felsorolását
tartalmazza,  megállapítva  a  felelősök,  érintettek  körét,  az  intézkedések  határidejét,  és
költségét. 

A Homokhátsági  Regionális  Önkormányzati  Társulás  keretében  a  Felgyői  Szilárdhulladék
lerakó megnyitásával és oda való beszállítással egyidőben a helyi műszaki védelem nélküli
lerakó felülvizsgálati eredményei alapján a rekultiválás terveinek elkészítése (határidő: 2005.
06. 30), a rekultiválás megvalósítása (határidő: 2008).
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VII.2.1.               A  hulladékhasznosítási,  ártalmatlanítási  célkitűzések  elérését  szolgáló  
intézkedések meghatározása

A településen  a  külterületi  lakossága számára  célszerű,  a  szelektíven  gyűjtött  hulladéknak
konténerek vagy zsákok elhelyezése, amelyet a szolgáltató körfuvarral össze tud szedni és a
kezelőműbe tud vinni.
Belterületen kb 34 gyűjtősziget kialakítása szükséges. Az itt elhelyezendő konténerekben a
műanyag, papír, üveg szelektív gyűjtését kell preferálni. 

A  csomagolási  és  biológiailag  lebomló  hulladékok  jogszabályi  mennyiségi  arányának
csökkentési célkitűzésének elérése érdekében szükség van a Felgyői hulladéklerakóhoz való
csatlakozásig e hulladékok helyben való gyűjtésének átmeneti megoldására.
Ez az Önkormányzat számára jelentős pénzügyi terhet jelent,  ami nem térül meg a térségi
lerakóhoz csatlakozást követően sem.
A  jogszabályi  előírások  viszonylag  kis  Önkormányzati  ráfordítással  teljesíthetők  a
biológiailag  lebomló  szerves  hulladékok  körében,  a  házi  komposztálóeszközök
megvalósításának támogatásával. Ebben az esetben azonban a biológiailag lebomló szerves
hulladékok mennyiségére vonatkozóan továbbra is csak becsült adatok fognak rendelkezésre
állni.
Csomagolási hulladékok esetében a helyi közszolgáltatóval célszerű megegyezni. A Felgyői
hulladéklerakó  megvalósulásáig  a  településen  gyűjtőszigetek  kialakítása  javasolt,  3-  4
konténer elhelyezésével, melyben fajtánként külön gyűjthetővé vállnak a csomagolási (kétféle
üveg,  műanyag  és  esetleg  papír)  hulladékok.  A  konténerek  ürítésének  gyakoriságát  a
közszolgáltatóval szükséges egyeztetni.

A veszélyes hulladékok begyűjtését kistérségi szinten begyűjtő járatokkal javasolt megoldani.
A veszélyes  hulladékok  városban  keletkező  teljes  mennyiségéről  jelenleg  nincs  adat,  de
szelektív gyűjtésük esetén, ill. a környezettudatos magatartás térhódítása következtében 2008-
ig megjelenik, mint keletkező hulladék. A település jelenleg is tesz kísérleteket a veszélyes
hulladékok helyi szinten való szelektív összegyűjtésének megoldására.
E tervben a  hasznosítás,  ártalmatlanítás  kapacitás  igénye nem megadható.  Erre  vonatkozó
tervezésre  (tehát  a  kapacitás  igény megadására)  a  következő tervezési  időszakban (2008.)
kerülhet sor a jelenlegi tervidőszak adatai alapján.
Az elkövetkezendő 4 év egyik legfontosabb feladata a hulladékáramok nyomonkövetése és a
mennyiségek  regisztrálása.  Ebben  a  fejezetben  lévő  cselekvési  programokhoz  a  település
eddig  elkészített  tervei  (Környezetvédelmi,  Területfejlesztési  tervek),  ill.  célkitűzései
szolgáltak  alapul.  A település  Felgyői  hulladéklerakóhoz  való  csatlakozásával  várhatóan a
legtöbb hulladékgazdálkodási célkitűzés megvalósul. A városban teljes körű lesz a hulladékok
begyűjtése.  A  pályázat  során  várhatóan  lehetőség  lesz  a  szelektív  hulladékgűjtés
megvalósítására,  mind  a  veszélyes,  mind  a  nem  veszélyes  hulladékok  körében.  Ez
automatikusan  maga  után  vonja  a  nem  veszélyes  hulladékok  hasznosítását,  beleértve  a
zöldhulladékok komposztálhatóságát is.
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VII./42. táblázat A  nem  veszélyes  hulladékok  hasznosításával,  ártalmatlanításával
kapcsolatos cselekvési program

Cselekvési program Felelős Érintettek köre Határidő
Költség

(eFt)
Hulladék áramok 
nyomonkövetése, a 
hulladékmennyiségek 
regisztrálása

Önkormányzat Szolgáltatók,
lakosság,
önkormányzati
intézmények

2005.
január

500/év

A Felgyő-i hulladéklerakó 
üzemeléséhez csatlakozás

Önkormányzat Önkormányzat,
kistérség

2008 104581
ISPA-val

Szelektív hulladékgyűjtés 
bevezetése, kistérségi hulladék 
kezeléshez való csatlakozás 
(komposztálás is)

Önkormányzat Önkormányzat,
lakosság,
gazdasági
társaságok,
kistérségi társulás

2005-től
folyamatos

A fenti
összegben,

vagy
egyedileg:

170 000 
A lakosság körében a 
zöldhulladék 
komposztálásának 
előmozdítása, beindítása

Önkormányzat Önkormányzat,
lakosság

2005-től
folyamatos

1750/év

A közintézményeknél 
keletkező konyhai hulladékok 
összegyűjtése, hasznosítása

Önkormányzat Önkormányzat,
lakosság

2005.
január

10000/év

A szilárd hulladéklerakó 
rekultiválási tervének 
elkészítése

Önkormányzat Önkormányzat 2006.
június

1500

A szilárd hulladéklerakó 
rekultiválása

Önkormányzat Önkormányzat 2008. 100000-

A Bugaci úti régi hígtrágya és 
szennyvíz leürítő hely 
rekultiválása

Önkormányzat Önkormányzat 2006.
december

10000-

Az illegális 
hulladéklerakóhelyek végleges 
megszüntetése és 
megakadályozása újak 
keletkezésének.

Önkormányzat Önkormányzat,
lakosság

2005.
június

1000/év

Hígtrágya elhelyezésének 
megoldása

Állattartók Önkormányzat,
lakosság

2005.-től
folyamatos

50000

A kistérségben keletkező ipari 
hulladék mennyiségét fel kell 
mérni, az ebből adódó 
környezetszennyezés 
megelőzése céljából

Önkormányzat Önkormányzat 2006.
december

500/év

Építési törmelék elhelyezése, 
hasznosítási lehetőségeinek 
feltérképezése

Önkormányzat Önkormányzat,
lakosság

2006.
június

5000/év
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VII./44. táblázat A  kiemelten  kezelendő  hulladékáramok  hasznosításával,
ártalmatlanításával kapcsolatos cselekvési program

Cselekvési program Felelős Érintettek köre Határidő
Költség

(eFt)
Hulladék áramok 
nyomon követése, a 
hulladékmennyiségek 
regisztrálása, kiemelten 
az állati hulladékok 
esetére.

Önkormányzat Szolgáltatók, 
lakosság, 
önkormányzati 
intézmények

2005.január 500/év

A térségben működő 
hulladékkezelési, 
ártalmatlanítási 
lehetőségek 
feltérképezése

Önkormányzat Önkormányzat 2005. június 200/év

Szelektív 
hulladékgyűjtés 
bevezetése, kistérségi 
hulladék kezeléshez 
való csatlakozás 
(komposztálás is)

Önkormányzat Önkormányzat, 
lakosság, gazdasági 
társaságok, 
kistérségi társulás

2005-től 
folyamatos

Egyedileg:
170000

A szennyvíztisztító 
telepen a szennyvíziszap
rothasztással történő 
kezelése*

Bácsvíz Rt. Lakosság 2004- n.a**.

A Lakossági veszélyes 
hulladékok szelektív 
gyűjtése

Önkormányzat Önkormányzat, 
lakosság

2005- től A fenti
összegben
(170000-

ben)
*A technológia  mellékterméke  a  biogáz.  Anaerob  eljárással  a  keletkező  szennyvíziszapot
stabilizálják,  majd  szilárd  hulladéklerakóra  vagy  mezőgazdasági  hasznosításra  kerül.  A
technológia műszaki létesítményei: anaerob rothasztó, biogáz hasznosító.
**Az eljárás költségére vonatkozóan nem tudunk becslést megadni.

VII.2.2.               A  környezetvédelmileg  nem  megfelelő  és  illegális  kezelő,  lerakó  telepek  
rekultiválásának, felszámolásának feladatai

VII./46. táblázat Az  illegális  és  környezetvédelmileg  nem  megfelelő  tároló,  kezelő  és
lerakótelepek rekultiválási, felszámolási feladatai

Telep
megnevezése

A telepre vonatkozó
intézkedés megnevezése

Intézkedés
határideje

Intézkedés
felelőse

Intézkedés
költsége

(eFt)

0274/98 hrsz-on
lévő műszaki 
védelem nélküli
lerakó

Felülvizsgálat,

rekultiváció

2004.

ATIKÖFE
határozat*

Polgármester

Önkormányzat

1500

30000-tól
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Telep
megnevezése

A telepre vonatkozó
intézkedés megnevezése

Intézkedés
határideje

Intézkedés
felelőse

Intézkedés
költsége

(eFt)

Bugaci úti 
szennyvíztisztít
ó és hígtrágya 
leürítő hely

Felülvizsgálat,

rekultiváció

2005.

ATIKÖFE
határozat*

Polgármester

Önkormányzat

1500

30000-tól

*A Környezetvédelmi Felügyelőség határozatában megadott időpont.

VII.3.     A TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁNAK SORRENDJE   

Prioritás Intézkedés
1. Szennyvíziszap rothasztásos kezelése
2. Hulladéklerakók felülvizsgálata, rekultivációja

3.
Szelektív hulladékgyűjtés bevezetése, kistérségi hulladékkezeléshez való 
csatlakozás (komposztálás is), tudatformálás

4. Veszélyes hulladékok szelektív gyűjtésének megoldása
5. A lakosság körében a komposztálás előmozdítása
6. A Felgyő-i hulladéklerakó üzemeléséhez csatlakozás

7.
A közintézményeknél keletkező konyhai hulladékok hasznosításra történő 
összegyűjtése, szállítása

8. Hígtrágya elhelyezésének megoldása
9. Hulladék áramok nyomon követése, a hulladékmennyiségek regisztrálása
10. EU pályázatokkal kapcsolatos képzéseken való részvétel
11. Hulladék nyilvántartási adatbázis létrehozása
12. Intézményi szelektív hulladékgyűjtés bevezetése
13. Adatbázis létrehozása és nyilvánossá tétele a térségi hulladékkezelőkről
14. Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata

15.
A kistérségben keletkező ipari hulladék mennyiségét fel kell mérni, az 
ebből adódó környezetszennyezés megelőzése céljából

16. Építési törmelék elhelyezése, hasznosítási lehetőségeinek feltérképezése

VIII. fejezet A hulladékgazdálkodási tervben foglaltak megvalósításához
szükséges becsült költségek

Az előző pontokban szerepel a magvalósításhoz tartozó becsült költség.
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Összefoglalás

A települések  mint  már  említettük,  különböző  kistérségi  társulások  létrehozásával  közös
érdekképviseleti szervezeteket hoztak létre.
Hulladékgazdálkodási terveik adatgyűjtése,  majd a dokumentáció elkészítése során szerzett
legfontosabb tapasztalatainkat az alábbiakban összegezzük.

A kistérség települései nem rendelkeznek a településen keletkező hulladékok mennyiségére
vonatkozó  nyilvántartással  (a  hulladéklerakók,  szennyvíztisztító  művek  nyilvántartását
kivéve). Az általuk szolgáltatott adatok becslésből származnak, van ahol becsülni sem tudtak.
(Ott statisztikai vagy irodalmi adatokat használtunk fel).
A  települések  nagyszámú  külterületi  lakossága  miatt  a  szervezett  szilárd  és  folyékony
hulladékok  összegyűjtését  jelentősen  nehezíti  a  lakosság  számára  egyre  nehezebben
megfizethető szállítási költség.  E célnak nem megfelelő külterületi vagyonbiztonság miatt a
hulladékgyűjtő edények kihelyezése nem kifizetődő.
Gyakorlatilag  a  kistérség  két  települése  (Kiskunfélegyháza,  Jászszentlászló)  kivételével  a
folyékony kommunális  hulladékok összegyűjtése nem megfelelő.  A közcsatornába be nem
kötött településekről a valóságban, a keletkező szennyvíz kb. 80%- a, a fent említett okok
miatt a lakosságnál elszikkad.
A  települések  mindegyike  tervezi  a  közcsatornahálózatra  való  rákötést,  vagy
szennyvíztisztítómű létrehozását, azonban egyenlőre forráshiánnyal küszködnek.

A szilárd  hulladékok  „környezetkímélő”  módon  való  összegyűjtésére  a  térség  települései
csatlakoztak  a  várhatóan 2006- 2007- ben megépülő  Felgyői  hulladéklerakó létesítéséhez,
amely jelentős ISPA támogatás felhasználásával valósulna meg.
A települések, a létszámarányának függvényében 10 % önrésszel vesznek részt a beruházás
megvalósításában.  Egy-  két  kivételtől  eltekintve  az  önkormányzatok  a  beruházásra  kapott
támogatásból  látják  megvalósíthatónak  a  településükön  levő  (műszakilag  nem megfelelő)
szilárd  ill.  folyékony  hulladéklerakónak  és  (ha  van)  állati  hullák  temetőhelyének
felülvizsgálatát, ill. rekultivációját.

Összegezve,  a térség valamennyi települése számára a 2008- ig megvalósítandó kiemelten
fontos hulladékgazdálkodási feladatok a következők:

- a  Felgyői  hulladéklerakóhoz  való  csatlakozás,  mellyel  várhatóan  megvalósul  a
települések  szelektív  hulladékgyűjtése  a  veszélyes,  a  kiemelt  és  a  nem  kiemelt
hulladékáramokra vonatkozóan is,

- a jogszabályi  előírások és hatósági  kötelezések  hatására el  kell  készíteni,  meg kell
valósítani a nem megfelelő lerakók felülvizsgálatát és rekultivációját,

- a keletkező folyékony kommunális hulladékok teljes mennyiségét szennyvíztisztítóra
kell  szállítani,  növelni  kell  a közcsatornára  való rákötések,  ill.  a szennyvíztisztítók
számát,

- a  fentiekkel  egyidőben  meg  kell  oldani  a  hulladékmennyiségek  nyilvántartását,  a
lakosság tájékoztatását, a fentiek megvalósításában való részételre ösztönzésüket,

- mindezek  mellett  fontos  az  önkormányzatok  képviselőinek  részvétele  a
településfejlesztési konferenciákon, tájékoztatókon.

- a térség hulladékszállítóinak engedélyt kell szerezniük tevékenységük végzéséhez.

A fentiekben leírt tervek megvalósulását, a dokumentációban megfogalmazottakat kétévente,
első alkalommal 2005. december 31.- ig felül kell vizsgálni.
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Forrásmunkák

- 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról

- 126/  2003.  (VIII.  15.)  Kormány  rendelet  a  hulladékgazdálkodási  tervek  részletes
tartalmi követelményeiről.

- Az Országgyűlés 110/2002. (XII. 12.) határozata az Országos Hulladékgazdálkodási
Tervről

- A 15/ 2003. (IX. 7.) KvVM rendelet 5. számú melléklete, A Dél- Alföldi statisztikai
régió hulladékgazdálkodási terve

- A KvVM segédlete a helyi hulladékgazdálkodási tervek elkészítéséhez (2004 január)

- Az  Alsó-  Tisza  vidéki  Környezetvédelmi  Felügyelőség  11783-  1-  6/2004  sz.
határozata- Tárgy: a Kiskunfélegyházi hulladéklerakó működési engedélye

- Alsó-  Tisza  vidéki  Környezetvédelmi  Felügyelőség  72004-  9/2002  sz.  határozata-
Tárgy: Bácsvíz Rt. Kiskunfélegyháza TFH fogadóállomás kezelési engedélye.

- Az Alsó- Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság ATI- H- 00362- 018/ 2003 sz. határozata-
Tárgy: Jászszentlászló település szennyvíztisztító vízjogi létesítési engedély

- Bács-  Kiskun  Megyei  Növény-  és  Talajvédelmi  Szolgálat  773/1-  TAL/  2003  sz.
határozata- Tárgy: Megvalósítási engedély szennyvíziszap kihelyezésére

- Kiskunfélegyházi  települési  szilárdhulladék  lerakó  teljes  körű  környezetvédelmi
felülvizsgálata (dokumentáció- készítette: For Environ Kft., Budapest, Kisceli köz 6.
-2003 június)

- Kiskunfélegyháza és térsége környezetvédelmi program 1- 3 kötet. (Készítette: ÖKO
Rt., Budapest, Attila u. 16.- 2001 szeptember)

- Kiskunfélegyháza  és  térsége  környezetvédelmi  program  4-  5  kötet.  (Készítette:
KEVITERV Kft., Eger, Mátyás király út 76.- 2003 március)

- A települések rendezési tervei, helyi rendeletei
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