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Javaslat
Miskolc város komposztálási rendszerének beindításáról

Tisztelt Közgyűlés!

Korunkban  egyre  nyilvánvalóbbá  vált,  hogy  a  fejlődés  és  a  környezetünk 
megóvása egymással összefüggő, egymástól elválaszthatatlan folyamat. A tudatos 
környezetgazdálkodással  nemcsak  jelenlegi  értékeinket  védhetjük  meg,  de  a 
következő generációk részére is élhető feltételeket biztosíthatunk bolygónkon. Ez 
a felelősségtudat vezette az Európai Uniót is, amikor egyik fő horizontális elvként 
fogalmazta meg a környezeti fenntarthatósági szempontokat, az elmúlt években 
pedig  a  támogathatóság  szempontjából  kiemelt  területként  fogalmazta  meg  a 
„környezetünk védelmét, és állapotának javítását”.
Az  elmúlt  évtizedekben  egyre  fokozottabb  probléma  a  háztartási  hulladék 
kezelése. Részben azért mert egyre nő a képződött hulladék mennyisége, részben 
pedig  azért,  mert  egyre  több  problémát  hallani  a  hulladék  szakszerűtlen 
kezeléséről,  illetve az ebből származó rendkívül káros környezetszennyezésről. 
Kevesek  által  ismert  dolog,  hogy  Miskolc  tagja  a  Fenntartható  Városok 
Szövetségének, mely tisztség szintén kötelez.

A  miskolci  háztartási  hulladék  kezelésében  mérföldkő  volt  a  Nádasréti  telep 
megszűntetése,  és az új Hejőpapi Regionális Hulladéklerakó megnyitása. Ezzel 
azonban nem oldódott meg minden probléma. 
A kertből,  konyhából  kikerülő  hulladéknak  30  %-a  olyan  szerves  anyag,  ami 
jelenleg  a  kukában végzi,  pedig  számos  szempontból  jobb lenne  ezen értékes 
anyagok újrahasznosítása. Ennek egyik bevált módszere a komposztálás, amellyel 
a  lenyírt  fű,  az  avar,  az  egyéb  kerti  és  konyhai  zöldhulladék  visszakerülne  a 
környezet körforgásába és javítaná a talaj tápanyagellátottságát. Csökkenne ezzel 
a hulladék mennyisége, ezzel az elszállítás költsége, kisebb lenne a lerakók és az 
égetők  leterheltsége,  stb.  Miskolcon  a  helyzetet  tovább rontja,  hogy  az  ősszel 
képződött jelentős kerti hulladék elszállítása nem megoldható, hiszen nem várható 
el a kerttulajdonosoktól, hogy 1 zsák avarral Hejőpapiba utazzanak, és mivel a 
kukába  nem  fér  be;  így  marad  a  környezetünkre  és  egészségünkre  káros,  a 
szomszédok hétvégi nyugalmát megzavaró avarégetés. 

Az elmúlt  év őszével  ez  a probléma világossá vált,  a  városnak mindenképpen 
lépnie kell tehát. Szerencsére nem kell elölről kezdenünk mindent, hisz Miskolcon 
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országszerte elfogadott,  lelkes környezetvédelmi szakembereink vannak, akik a 
probléma meglétét régóta látják. A Polgármesteri Hivatal részére el is készült egy 
tanulmány  a  B.A.Z.  Megyei  Környezetvédelmi  és  Területfejlesztési  Kht. 
gondozásában  „Miskolc  város  komposztálási  rendszerének  megvalósíthatósági 
tanulmánya” címmel (melléklet). 
A  tanulmány  a  várhatóan  keletkező  összes  miskolci  szerves  hulladék 
mennyiségéből és forrásából kiindulva javasolja egy több szintű komposztálási 
rendszer  bevezetését  a  városban.  Ennek  egyik  eleme  a  támogatott  házi 
komposztálás  bevezetése,  másik  fő  eleme  a  szerves  hulladék  elkülönítése, 
begyűjtése,  majd  azok  támogatott  komposztáló  telepeken  való  kezelése.  A 
rendszer  kialakításának  alapja  az  érdekeltség  kialakítása.  Egyrészről  megfelelő 
ismeretterjesztéssel a miskolci polgárokat meg kell nyerni az ügynek, amely mind 
a város, mind a lakóközösségek érdekeit szolgálja. Másrészről anyagi támogatást 
kell biztosítani elsősorban a kezdeti időszakban a programban részt venni kívánók 
számára.  Módszertanilag  ez  központilag  és  az  önkormányzat  által  támogatott 
komposztáló ládák kihelyezését, illetve a szelektíven tárolt és elszállítható szerves 
hulladék  külön  leadása  esetén  differenciált  díjrendszer  alkalmazását,  illetve  a 
programban résztvevők számára más érdekeltség megteremtését jelentené. Ezzel a 
programmal  egy  olyan  költséghatékony  rendszer  alakulhatna  ki,  amely  már 
középtávon is megtérülne.

Természetesen  a  tanulmányterv  nem  fedhet  fel  minden  részletet,  és  nem  is 
tartalmazhat  konkrét  megoldásokat.  A  további  gondolkodáshoz,  tervezéshez 
szükséges  egy  munkacsoport  létrehozása,  melynek  tagjai  lehetnének például  a 
Városgazda  Kht,   az  AVE,  a  Környezetvédelmi  Felügyelőség,  az  illetékes 
főosztály, és a környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezetek 1-2 képviselője. 
Szükséges kijelölni a témával foglalkozó felelőst, aki a folyamatot koordinálná.
 
Ezzel  párhuzamosan  helyzetbe  kell  hozni  a  pályázatfigyelő  munkacsoportot, 
hiszen cél az, hogy a programban résztvevő miskolciaknak, és a városnak is minél 
kevesebb kiadása merüljön fel a program kapcsán. Ezért fel kell tárni és ki kell 
használni minden pályázati lehetőséget.
Fontos  elem  a  környezettudatos  életmód  és  szemléletmód  kialakítása,  ezért 
előadásokkal, kampánystandokkal, bemutatókertekkel ismertté és elérhetővé kell 
tenni  a  programot  a  miskolciak  számára.  Még  ezévben  el  kell  készülnie  a 
kialakítandó komposzt telep terveinek is. 
 Fent felsorolt  folyamatokhoz,  feladatokhoz az ezévi  költségvetésből  pénzügyi 
keretet kell biztosítani. 
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A  leírtak  alapján  kérem  Tisztelt  Közgyűlést,  fogadja  el  a  Miskolc  város 
komposztálási  rendszerének  megvalósíthatósági  tanulmányát  és  az  ezzel 
összefüggő határozati javaslatot.

Miskolc, 2007. február 7.

           
     Lenártek András       Dr. Szinay Attila
önkormányzati képviselő                    frakcióvezető
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Határozati javaslat

1, A  közgyűlés  megtárgyalta  és  elfogadta  az  előterjesztés  mellékletét  képező 
Miskolc  város  komposztálási  rendszerének  megvalósíthatósági  tanulmányát. 
Felkéri a polgármestert, hogy az abban foglaltaknak megfelelően készüljön el a - 
konkrét feladatot is tartalmazó – 2007. évi ütemterv.

Felelős: Polgármester
Közreműködik: Építési, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Főosztály
Határidő: 2007. májusi közgyűlés

2, A  Közgyűlés  a  komposztálási  rendszer  hatékony  beindítása  az  ütemterv 
összeállítása érdekében  kéri a polgármestert, hozzanak létre egy munkacsoportot 
melyben képviselve lesz a hivatal, a témában érintett szervezetek és a civil szféra.

Felelős: Polgármester
Közreműködik: Építési, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Főosztály
Határidő: azonnal

3, A  Közgyűlés  felkéri  a  polgármestert,  vizsgáltassa  meg  mind  a  házi 
komposztálás, mind a komposztálótelepek létesítésének pályázati lehetőségeit.

Felelős:  Polgármester
Közreműködik:   Pályázati Munkacsoport
Határidő: folyamatos

4,  A Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  beindítás  költségére  a 
2007. évi költségvetésben különítsen el 5 millió forintot.

Felelős: Polgármester
Közreműködik:  Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály
Határidő: folyamatos
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