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Melléklet a …./2004. (….)
önkormányzati rendelethez
HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV
Bevezetés
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. XLIII. Törvény 35.§-ában rendeli el a helyi hulladékgazdálkodási tervek készítését. A törvény 59. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a 126/2003. (VIII.15.) rendeletében szabályozza a hulladékgazdálkodási terv részletes tartalmi követelményeit.
A tervezés összetett feladat, amelyben az alapos helyzetfeltárást követően meg kell határozni a konkrét célokat, prioritásokat és cselekvési programot kell készíteni.

A hulladékgazdálkodás tervezésének jogszabályi háttere
A Hulladékgazdálkodásról elfogadott 2000. évi XLIII. Törvény (továbbiakban: Hgt.) biztosítja a kereteket a hulladékgazdálkodás további részletes szabályozásához. A törvény kiemelt fontosságú, elérendő célként határozza meg:
	a képződő hulladék mennyiségének, veszélyességének csökkentését,

az újrahasznosítást,
a nem hasznosuló, vissza nem forgatható hulladék előírásoknak megfelelő ártalmatlanítását.
A hulladékgazdálkodási tervek, a törvényben meghatározott célok elérését az alapelvek érvényesítésével segítik elő. Az Országos Hulladékgazdálkodási Tervet (OHT) az Országgyűlés 2002. november 26-án fogadta el, a 110/2002. (XII.12.) OGY határozattal. Az OHT-t és az annak alapján készülő regionális és helyi szintű hulladékgazdálkodási terveket – kidolgozóik – hat évre készítik el, és 2 évente beszámolót állítanak össze az abban foglaltak végrehajtásáról.
A különböző szintű hulladékgazdálkodási terveket a területen lévő, illetve működő helyi önkormányzatok, érintett más hatóságok, érdekképviseleti szervezetek, környezetvédelmi társadalmi szervezetek bevonásával kell készíteni (Hgt. 33.-36. §). 

Területi hulladékgazdálkodási terv
A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI: tv. 5. §-ban meghatározott tervezési-statisztikai régióra vonatkozóan a környezetvédelmi felügyelőségek által készített hulladékgazdálkodási tervet nevezzük területi hulladékgazdálkodási tervnek.
Megyei hulladékgazdálkodási terv
A megyei hulladékgazdálkodási terv egy megye közigazgatási területére vonatkozóan meghatározott tartalommal a megyei önkormányzat által készített hulladékgazdálkodási terv. Készítése nem kötelező. Tartalma, felépítése a területi tervekéhez hasonló.

Helyi hulladékgazdálkodási terv
Helyi hulladékgazdálkodási tervnek nevezzük, egy települési önkormányzat területére, vagy az egy körjegyzőséghez tartozó települések területére, illetve hulladékgazdálkodási feladataikat társulásban, vagy más módon közösen ellátó települési önkormányzatok illetékességi területére meghatározott tartalommal készített hulladékgazdálkodási tervet. A tervezés során kiemelt figyelmet kell fordítani a települési hulladékok körére, a szelektív gyűjtésre és az önkormányzatok egyéb, hulladékkeletkezéssel járó tevékenységi körére.

Egyedi hulladékgazdálkodási terv
Jogszabály szerint meghatározott gazdálkodó szervezet hulladékgazdálkodási tevékenységére vonatkozó – előírt tartalommal készített – hulladékgazdálkodási tervet hívjuk egyedi hulladékgazdálkodási tervnek.

Az önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladatainak szabályozása
Az önkormányzatok sokrétű szerepet játszanak a környezet védelmében. Az elmúlt években az új önkormányzati rendszerrel együtt kialakult ennek jogi szabályozás is.
Az önkormányzati törvény (1990. évi LXV. tv.) alapján a helyi önkormányzatok önkormányzati rendeletet bocsátanak ki a környezetet érintő kérdésekben is.
A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) is tárgyalja az önkormányzatok környezetvédelmi célú rendeletalkotását. Rögzíti egyúttal, hogy ezekben a rendeletekben – más jogszabályokban előírtaknál – nagyobb mértékben korlátozó környezetvédelmi előírások is meghatározhatók.
Az önkormányzati törvény 8. § (1) bekezdése – nem teljes körű – felsorolást ad a települési önkormányzatok ún. helyi közszolgáltatási feladatairól. Ebben szerepel általánosan “az épített és természeti környezet védelme”.
Az önkormányzati törvény 8. §-a arról is rendelkezik, hogy a helyi közszolgáltatási feladatoknál a települési önkormányzat maga határozza meg, mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el. Ugyanakkor kötelező feladatokat a törvény is előír az önkormányzatok számára.
Ezt a joghelyet is figyelembe véve született meg Hgt., amely már mind a települési önkormányzat számára, mind a lakosság számára kötelező előírásokat tartalmaz.

A települési hulladékgazdálkodási terv készítésének célja
A települési hulladékgazdálkodási tervnek kettős szerepet kell betöltenie: segítségével meg kell tudni oldani az adott településen élők által legfontosabbnak tekintett helyi hulladékgazdálkodási gondokat oly módon, hogy teljesüljenek mindazok a jogszabályokban, ill. az OHT-ban és területi tervekben, stb. meghatározott célok, amelyeket önkormányzati szinten kell végrehajtani, és megvalósításával országos és regionális szinten is javítani kell a környezet állapotán.
A települési hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeit a 213/2001. (XI. 14.) Korm. Rendelet állapítja meg. Ezen rendelet 3. § a),b),c) és d) pontjának alkalmazásában:

Települési szilárd hulladék
háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező szilárd hulladék,
közterületű hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező szilárd hulladék,
háztartási hulladékokhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági vállalkozásoknál keletkező veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék.
A települési hulladékok körébe tehát beletartoznak a háztartási hulladékokhoz hasonló jellegű és összetételű, azokkal együtt kezelhető más hulladékok is. A települési hulladékokkal együtt rakhatók le azok az egyéb nem veszélyes hulladékok, melyek kielégítik a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről szóló 22/2001. (X.10.) KöM rendelet 2. számú melléklete szerinti átvételi követelményeket. Ezeket a hulladékokat szintén figyelembe kell venni a tervezés során.

Települési folyékony hulladék
A szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül el nem vezetett szennyvíz, amely
	emberi tartózkodásra alkalmas épületek szennyvíztároló létesítményeinek és egyéb helyi közműpótló berendezéseinek ürítéséből,

a nem közüzemű csatorna- és árokrendszerből, valamint
a gazdasági, de nem termelési, technológiai eredetű tevékenységből származik.

Kommunális szennyvíz, szennyvíziszap
A szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül elvezetett szennyvíz, melyet különböző mechanikai, kémiai és biológiai tisztítás után általában élővizekbe vezetnek el. A szennyvíz szárazanyag tartalmának kiülepítése során nyert magas szervesanyag tartalmú iszap, a kommunális szennyvíziszap.

Az inert hulladék 
Azt nevezzük inert hulladéknak, mely lerakása során nem megy át jelentős fizikai, kémiai vagy biológiai átalakuláson. Vízben nem oldódik, nem ég, illetve más fizikai vagy kémiai módon nem reagál, nem bomlik le biológiai úton, vagy nincs kedvezőtlen hatással a vele kapcsolatba kerülő más anyagra oly módon, hogy abból környezetszennyezés vagy emberi egészség károsodása következne be, továbbá csurgaléka és szennyezőanyag tartalma, illetve a csurgalék ökotoxikus hatása jelentéktelen, ezért nem veszélyeztetheti a felszíni vagy felszín alatti vizeket.

Biológiailag lebontható hulladék
Biológiailag lebontható hulladék minden szervesanyag-tartalmú hulladék, ami – anaerob vagy aerob módon – mikroorganizmusok, talajélőlények vagy enzimek segítségével lebontható.

1. Általános bevezető

Tervezési szint: helyi hulladékgazdálkodási terv 
A helyi hulladékgazdálkodási tervezésért felelős személy: Szita Károly, polgármester
A tervezésben közreműködött: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző
Készítette: Horváth Zoltán környezetvédelmi referens, Kovács Katalin egyetemi hallgató
Bázis év: 2002. (a tervezés bázisát a 2002. évi adatok képezik.)

1.1. A település bemutatása

1.1.1. Demográfiai adatok
Kaposvár lakónépessége 68.090 fő a 2002-es évben, ez Somogy megye lakónépességének 20,3 %-a. Élve születések száma 639, ez mellett az elhalálozás 873 volt.
1. táblázat
Kaposvár város demográfiai adatai

További vizsgált demográfiai paraméterek
2002.
Lakos szám
68.090
Lakások száma (db)
26.920
Közüzemi vízvezeték hálózat (km)
262,2
Vezetékes vízzel ellátott lakások száma
26.365
Szennyvízcsatornával bekötött lakások száma
23.412
Szennyvízcsatorna hossza (fm.)
146.804
Forrás: www.kaposvar.hu




1.1.2. Gazdasági tevékenységek, Ipari tevékenységek

Kaposváron 2002. év végén a működő vállalkozások száma a megyében működő összes vállalkozás több mint egynegyede, jelentős tehát a vállalkozási aktivitás. A működő vállalkozásokon belül a társas és egyéni vállalkozások aránya 40-60 %. 

2. táblázat
Kaposváron működő vállalkozások megoszlása tevékenységi körönként

Megnevezés
db
%
Gazdasági szolgáltatás
2.228
30,6
Kereskedelem, javítás
1.660
22,8
Ipari vállalkozások
575
7,9
Építőipar
517
7,1
Szálláshely, vendéglátás
364
5,0
Erdőgazdálkodás
286
3,8
Egyéb
1.650
22,8
Összes 
7.280
100
Forrás: KSH évkönyv
A gazdasági szolgáltatások a megye vállalkozásaiból 19,2 %-kal részesednek, ami Kaposvár ilyen jellegű szolgáltatásainak fejlettségét, illetve a városon túlmutató kínálatát jelzi.
Az ipari tevékenység elsősorban a város keleti és nyugati részén kialakult, korábban a város szélén elhelyezkedő, ma már a várossal egybenőtt iparterületeken folyik. A városban két ipari park létesült, amelyek lehetővé tették az elmúlt években történt jelentősebb befektetéseket.
Az önkormányzat által létesített Keleti Ipari Park zöldmezős, nagy területigényű beruházásokat tett lehetővé (NABI, Purina, Jégkrém gyár), amelyek megvalósulásával az itt rendelkezésre álló területek elfogytak. A park keleti irányú bővítése szükséges, melynek előkészítése folyamatban van. 
A VIDEOTON Ipari Parkban az elektronika, háztartási kisgépek gyártása, híradástechnika területén működő vállalkozások telepedtek le.
1.1.3. Idegenforgalom
Kaposvár idegenforgalma viszonylag szerény. A város kereskedelmi szálláshelyein 2001. évben regisztrált 21.603 vendég (ebből 7.731 külföldi) átlagos tartózkodási ideje 3 nap volt. A város és térsége adottságai ennél lényegesen nagyobb vonzerőt biztosítanának a szükséges beruházások megvalósítása, s erre alapozott programkínálat kidolgozása esetén.
1.1.4. Természeti vonzerő
Legjelentősebb természeti vonzereje a megyeszékhelytől délre elterülő Zselici Tájvédelmi Körzet számos védett élőhelyével, növényeivel és állataival. A térség terepet nyújt az aktív turizmus (természetjárás, lovas- és kerékpáros turizmus, stb.) iránt érdeklődők számára. Problémát jelent az erdei létesítmények leromló állapota. 
1.1.5. Közlekedés
3. táblázat
Vizsgált közlekedési paraméterek Kaposváron
Vizsgált közlekedési paraméterek
2002.
Belterületi úthálózat hossza (m)
198.113
Belterületi úthálózat kiépített hossza (m)
179.874
Kiépített járda hossza (m)
235.100
Tárgyévi járda építésének hossza (m)
4.253
Kerékpárút hossza (m)
5.890
Helyi tömegközlekedés vonalainak száma
30
Autóbuszok száma (db)
42
Autóbuszok átlagéletkora (év)
10,8
5 m-nél kisebb nyílású hidak száma (db)
7
5-15 m közötti nyílású hidak száma (db)
4
15-30 m közötti nyílású hidak száma (db)
2
Forrás: www.kaposvar.hu
1.1.5.1. Vasúti infrastruktúra:
Kaposvár vasúti csomópont, a Budapest – Dombóvár – Gyékényes-országhatár nemzetközi törzshálózati fővonal elágazó állomása. Kaposváron kettő mellékvonal ágazik ki, a Kaposvár – Fonyód és a Kaposvár – Siófok vasútvonalak.

1.1.5.2. Légi közlekedés:
A város közelében kettő repülőtér működik: Kaposújlak, Taszár.

1.1.6. Domborzati viszonyok
A Zselicség tengerszint feletti magassága 140-300 m. A vízválasztó vonulattól északra eredő patakok a Kapos-völgyében adják le vizüket, míg a délre eredő vízfolyások már a Dráva vízgyűjtő területéhez tartoznak.
A mai Kaposvárt és közvetlen környékét tízmillió évvel ezelőtt a Pannon tenger borította. A jégkorszakot követően alakult ki e térség vízrajzi képe, folyóhálózata és a maihoz hasonlatos domborzata. A növényzettel borított észak-déli fekvésű dombság, az erdőségek, a mocsaras patak- és folyóvölgyek természetesen sokat változtak az évezredek során. Dél felől őrbástyaként hét domb veszi körül a várost (Kecel-, Iszák-, Kapos-, Körtönye-, Róma-, Ivánfa- és Somhegy), amelyek oldalaiból termál és gyógyvizű források fakadnak.

1.1.7. Néhány fontosabb környezeti jellemző
1.1.7.1. Levegővédelem
A megyeszékhely és a városkörnyék levegő-higiénés helyzete jónak mondható. A mérési eredmények alapján a nitrogén-dioxid, kén-dioxid, valamint az ülepedő por értékei nem haladják meg az egészségügyi határértéket.
A levegő szennyezettségéért a fűtésből származó légszennyezők csak kis mértékben (~20-25 %) felelősek, a lakások kb. 95 %-a távfűtésre vagy gázhálózatra van kapcsolva. Az ÁNTSZ által vizsgált területeken az ipari légszennyezés nem jellemző.
Így a levegő minőségi mutatói döntően (~75-80 %) a közlekedés okozta levegőszennyezést jelzik (nitrogénoxidok és porszennyezettség). 
A legjelentősebb légszennyezés-kibocsátók a VIDEOTON MBKE Holding Kft., Kaposvári Villamossági Gyár Kft telepe, a STRABAG Hungária Építő Kft, Magyar Cukor Rt., a KOMÉTA ’99 Kft., a Dél-Dunántúli Gabonaipari Rt.


1.1.7.2. Vízbázisok védelme
Legjelentősebb vízfolyásunk a Kapos folyó, mely kettészelve a várost a teljes település felszíni- és szennyvizeinek befogadója. A Kapos a Vízügyi Igazgatóság, míg a többi 10 vízfolyás a város kezelésében van.
A Kapos folyó III-IV. vízminőséggel érkezik a város térségébe, ahol a bevezetett ipari és kommunális eredetű szennyvizek hatására IV-V. osztályúvá romlik.
A meder völgyében elhelyezkedő mélyfúrású kutak városunk ivóvízkészletének nagy részét adják.
Felszíni vizek:
Legnagyobb felszíni vízfelületünk a Deseda tározó, elsősorban vízkészlet-gazdálkodás, vízminőség szabályozás és árvízcsúcs-csökkentés céljából készült. Az elsődleges célok mellett a hétvégi pihenő és a rekreációs sportolási (horgászat, vízisport) igények is erőteljesen körvonalazódtak. Az elmúlt esztendők során az intenzív használat miatt a tó vizének szervesanyag-terhelése növekedett.
A Töröcskei tározó vízfelülete és a környezete elsősorban a horgászat, a kiránduló turizmus, a csendes vakáció területe. Legújabb felszíni vizünk a belváros közelében kialakított Városligeti Malom-tó.
Felszín alatti vizek:
A felszín alatti vizek közül a talajvíz általában szennyezett egyrészt a mezőgazdasági művelés, másrészt a szennyvíz elhelyezés hiányosságai miatt. A rétegvizek természetes minősége sem túlzottan kedvező. Kevés kivételtől eltekintve ivóvízként való felhasználása előtt valamilyen vízkezelés szükséges. Egyébként a kedvező földtani adottságoknak köszönhetően a rétegvizek természetes védettsége általában megfelelő. 

1.1.7.3. Zaj- és rezgés elleni védelem
A város zajhelyzetét a földrajzi elhelyezkedésén kívül nagymértékben befolyásolja a település szerkezete, az iparosítás volumene, az iparterületek elhelyezkedése, a települést érintő utak és országos főútvonalak elhelyezkedése. Városunk környezeti zajviszonyaiért elsősorban a közlekedés a felelős. Kaposvár sűrűn lakott lakóövezeteit két országos főközlekedési út szeli át (61.-, 67. számú, és a szám nélkül feltüntetett Szántódi út).
Az ipari létesítményekből kibocsátott zaj a lakosság kisebb hányadát érinti, terhelő hatása azonban koncentráltan jelentkezik. Egyre jobban terjed a zenét szolgáltató szórakozóhelyek, játéktermek, diszkók létesítése és üzemeltetése. Ezeknél a létesítményeknél a hangos zene, valamint a működtetéshez kapcsolódó egyéb zajkeltés zavaró hatása egyre többször ad alapot a panaszra. 
1.1.7.4. Talajvédelem
A termőföld védelme érdekében az új tulajdonosok számára egyértelműen tudatosítani kell, hogy a tulajdon nem jelent jogot a mezőgazdasági földek nem rendeltetésszerű használatára, mert a vétellel egyben kötelezettséget kell vállalni a termőföld mezőgazdasági hasznosítására (legalább fertőzés- és gyommentes állapotban tartására).

1.1.7.5. Hidrogeológiai jellemzők
A kaposvári vízbázis hidrogeológiai felépítésére jellemző, hogy egy több mint 1.000 m vastagságú pannon tengeri üledék, amelyre egy 30-50 m vastag agyagos levantei összlet, majd egy pleisztocén folyóvízi, tavi, szárazföldi üledék települt. A pleisztocén vízbázis települtsége a domborzati viszonyokat követi, felülről csapadék vízből, talajvízből, oldalról a vízfolyások vizéből kap utánpótlást. Felszíni szennyeződéssel szembeni védettsége alacsony (amelyet az erre az összletre telepített /sekélymélységű/ kutak kényszerű leállítása is jelez). 
1.1.7.6. Természetvédelem és tájvédelem
4. táblázat
Zöldterületekkel kapcsolatos adatok
Megnevezés
2002.
Összes terület (m2)
1.719.760
Pázsit (m2)
1.639.562
Virág-évelő (m2)
183
Virág-egynyári (m2)
3.455
Rózsa (m2)
1.850
Fa (db)
22.750
Cserje (db)
45.850
Sövény (fm)
7.676
Sétautak-aszfalt (m2)
44.721
Sétautak-zúzalék (m2)
38.658
Emlékmű (db)
29
Kőváza (db)
20
Szökőkút (db)
10
Zöldterület fenntartására fordított összeg (e Ft.)
131.502
Forrás: www.kaposvar.hu
A tulajdonviszonyok gyökeres változásával a földrészletek aprózódásával, esetleges beépülésével a táj jelenlegi arculatát veszély fenyegeti. Ezért nagyon fontos, hogy az önkormányzat fokozott figyelmet fordítson a külterületen zajló folyamatokra, a város érdekeinek megfelelően irányítsa, szabályozza azokat.

1.1.7.7. Területfelhasználás
A Városközpont jellegzetes kisvárosias beépítésű, a legjellemzőbbek a 2-3 szintes épületek.
A belvárosban vannak jelentős forgalmú közintézmények is, amelyeknek egy része megyei, illetve regionális feladatot is ellát. 
Jelentős gazdasági területekkel rendelkezik a város, jelenleg 2 db ipari park működik, de lehetőség van, hogy további területekkel bővülhessen a gazdasági célú területek száma (volt SÁÉV terület, Raktár u. és a Jutai út környéke, volt Füredi II. laktanya, Guba S. utca).

1.2. A helyi tervezés szükségességének bemutatása, a tervezés alapjai
A települési hulladékgazdálkodási tervnek kettős szerepet kell betöltenie: segítségével meg kell tudni oldani az adott településen élők által legfontosabbnak tekintett helyi hulladékgazdálkodási gondokat oly módon, hogy teljesüljenek mindazok a jogszabályokban, ill. az OHT-ban és területi tervekben, meghatározott célok, amelyeket önkormányzati szinten kell végrehajtani, és megvalósításával országos és regionális szinten is javítani kell a környezet állapotán.
A jelenlegi állapot felmérése után kiemelt hangsúlyt fektettünk az olyan közvetlen beavatkozásokra, amelyek általában beruházások, fejlesztések, rekonstrukciók formájában jelennek meg:
	új, hulladékgazdálkodási célt szolgáló létesítmények megvalósítása, a meglévők kapacitásának bővítése,

műszaki korszerűsítések elvégzése környezetre káros hatással lévő tevékenységek esetében,
hulladékgazdálkodási célú kiegészítő berendezések, létesítmények megvalósítása,
rekonstrukciós felújítási és rehabilitációs munkák elvégzése,
környezetszennyező tevékenységek, létesítmények kitelepítése a települési belterületekről,
környezetbarát hulladékártalmatlanítási, -hasznosítási technológiák, rendszerek alkalmazása.
A hulladékgazdálkodási célok meghatározásánál elsődleges szempontként a jogszabályokban előírtak teljesítését vettük figyelembe. Prioritásként kezeltük azokat a célokat, amelyek valamely egészségkárosító hatás megszüntetését, csökkentését, vízbázisok veszélyeztetését, alapvető természeti érték védelmét, illetve a jogszabályok előírásának teljesítését szolgálják.

1.3. Tervezésbe bevont hatóságok és egyéb szervezetek
A 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet II. számú melléklete határozza meg a helyi tervkészítésbe bevonandó hatóságok körét. E melléklet alapján a tervezés során az alábbi szervezetek kerültek megkeresésre:
	Dél-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség (Pécs),

ÁNTSZ Somogy Megyei Intézete (Kaposvár),
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Kaposvár),
Somogy Megyei Közlekedési Felügyelet (Kaposvár),
DD Vízügyi Igazgatóság (Pécs),
Magyar Geológiai Szolgálat DD. Területi –Hivatala (Pécs),
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (Budapest),
DD Nemzeti Park Igazgatóság (Pécs),
Belügyminisztérium Önk. Főoszt. Településfejlesztési Iroda (Budapest),
Somogy Megyei Földhivatal (Kaposvár),
SM-i Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás (Kaposvár),
Pécsi Bányakapitányság (Pécs),
Magyar Energia Hivatal (Budapest),
Állami Erdészeti Szolgálat (Kaposvár),
Dél-magyarországi Hírközlési Felügyelet (Pécs),
DD. Területi Főépítészi Iroda (Pécs),
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség (Kaposvár).


2. A tervezési területen keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok mennyisége és eredete

A fejezet legfőbb célja, hogy bemutassa azokat a hulladékokat, amelyek a település területén adottak, és azokról a települési önkormányzatnak kell gondoskodni valamilyen jogszabályi kötelezettség alapján, vagy önként vállalt feladatként. Ezen fejezet távlati célja, hogy fel lehessen állítani az un. hulladékmérleget, ami megmutatja, hogy az adott településen ténylegesen milyen és mennyi hulladékról kell gondoskodni, valamint ezeknél mennyi az aktuális hasznosítási-, kezelési arány. 

2.1. Az adatgyűjtés köre, forrásai, pontossága, problémái
A következő hulladékokkal, és feldolgozókkal foglalkozunk a terv keretében:
	a településen keletkező - a közszolgáltató által begyűjtésre kerülő – települési szilárd hulladék, a települési szilárd hulladékokból szelektíven gyűjtött frakciók (veszélyes és nem veszélyes): a városban keletkező hulladék legnagyobb részét a kommunális hulladék teszi ki. Ennek begyűjtéséről, majd lerakásáról, hasznosításáról a Kaposvár Városgazdálkodási Rt. gondoskodik.

a településen keletkező települési folyékony hulladék: a Kaposvári Vízművek Kft. foglalkozik a kezeléssel, és ártalmatlanítással. A begyűjtést vállalkozók végzik.
az önkormányzat felelősségi körébe tartozó veszélyes hulladékok (pl. kórházi hulladékok, állati hulladék): ezen belül csak az állati hulladékokkal foglalkozunk, amiről az ATEV Fehérjefeldolgozó Rt. gondoskodik. A város területén lévő kórház megyei üzemeltetésben van, így az ott keletkezett, onnét elszállított hulladékkal nem kell e tervben számoltunk.
a kiemelten kezelendő hulladékáramok (pl. csomagolási hulladék): ezek begyűjtéséről, és kezeléséről a KVG Rt, ERECO Rt., ASCO Kft. és két kisebb vállalkozás foglalkozik.
a területen felhalmozott és nem megfelelően kezelt vagy ártalmatlanított (pl. illegálisan lerakott vagy elhagyott) hulladékok: az illegális hulladéklerakók folyamatosan feltárásra és felszámolásra kerülnek. A felhalmozott hulladékról nincs adatunk. Újraképződésük megelőzése, esetleges kialakulásuk folyamatos felszámolása a feladat.
a következő begyűjtőkkel kell számolnunk a bázisévben: KVG Rt, ERECO, Kelet-Európai Hulladékfeldolgozó és Környezetvédelmi Rt., ASCO Hungaria Kft., Mester Mária (vállalkozó), Ragoncsa Jolán (vállalkozó).
A tervezés bázisát a 2002. évi adatok képezik. Amennyiben ezek nem álltak rendelkezésre, a legfrissebb információforrást használtuk. A dokumentumban említést teszünk az információk forrásáról és típusáról is.
Tekintettel arra, hogy az említett hulladékáramok esetében nem álltak rendelkezésre megbízható adatok, a helyi terv 2 éves felülvizsgálatakor elengedhetetlenül szükséges az adatok pontosítása.

2.1.1. A tervezés módszere
A helyi hulladékgazdálkodási tervek a teljes hulladékgazdálkodási tervezési folyamat egyik elemét jelentik. A stratégiai tervezés országos szinten, a megvalósítás-orientált tervezés pedig helyi szinten történik. Maximális hatékonyság annak biztosításával érhető el, ha nincsenek ellentmondások a különböző tervezési szintek között, valamint, ha az egyes szintek között a tervezés egymást kiegészíti.
A helyi terv kidolgozása során az alábbi módszert követtük: 
	leltárkészítés: a tervezéshez szükséges adatok, információk összegyűjtése (mennyiségi, kezelési és kapacitási adatok); 

a jogszabályokból, a nemzeti és régiós hulladékgazdálkodási politikából ismert célok alapján a település problémáinak és igényeinek feltárása;
az intézkedések és a szükséges eszközök meghatározása;
cselekvési program kidolgozása, amely tartalmazza az időbeli ütemezést, a résztvevők illetve a felelősök meghatározását, valamint az egyes intézkedések költségigényét.
Tekintettel arra, hogy a tervkészítés jelenlegi fázisában nem áll rendelkezésre általános érvényű, minden hulladékfajtára kiterjedő adatszolgáltatási kötelezettség és információs rendszer, a tervek sok bizonytalanságot, pontatlanságot tartalmazhatnak. 
Az országos szintű összehangolás hatékony eszköze lesz majd a nyilvántartásra és adatszolgáltatásra vonatkozó jogszabály 2004. január 1-én történő hatálybalépése, az operatív információs rendszer kialakítása, illetve a területi tervek kétévenként esedékes felülvizsgálata. 
A felülvizsgálatkor meghatározó szerepe lesz az egyedi hulladékgazdálkodási tervek visszacsatolásának, hiszen ezekben lehet és kell számszerűsíteni a hulladékcsökkentési és hasznosítási célkitűzéseket.
A tervben foglaltak végrehajtásában kulcsfontosságú szerepet játszik a felügyelet, ellenőrzés és engedélyezés hatósági eszköze.


2.2. A keletkező hulladékok és éves mennyiségük 

2.2.1. Nem veszélyes hulladékok
5. táblázat
Keletkező nem veszélyes hulladékok és éves mennyiségük (tonna/év)

Hulladék fajták
Begyűjtött mennyiség
Települési szilárd hulladékok (t/év)
32.334
Települési folyékony hulladék (m3/év)
32.541
Kommunális szennyvíziszap (m3)
37.308
Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok (t/év)*
6-8.000
Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok*
n.a.***
Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok*
n.a.***
Összesen
102.183**
* csak az önkormányzatok üzemeltetésében lévő (felelősségi körébe tartozó) gazdasági szervezeteknél keletkező hulladék mennyisége szerepel
** A települési folyékony hulladék és a kommunális szennyvíziszap mennyiségét m3/év-ben tudták megadni, ez a gyakorlatban használt hivatalos mértékegység. Viszont az adatszolgáltató szakemberek szerint ezek az értékek megegyeznek a tonnában megadott értékekkel.
*** Az ipari, nem veszélyes hulladékokra vonatkozóan a vállalkozásoknak a Gazdasági Minisztérium felé van jelentési kötelezettségük minden év aug. 31.-ig. 

Mivel a településen a szilárd-, és folyékony hulladékok gyűjtése a város lefedettségét tekintve közel 100 %-os (2003-ban lakos arányosan 96%, lakás arányosan 94,2%), ezért a begyűjtött mennyiség megegyezik a keletkezett mennyiséggel. A tervben végig ezt az elvet követjük.
Az ipari és szolgáltatási tevékenységből származó hulladékok - kivéve a veszélyes hulladékok - kezelése a hulladéklerakón, a kommunális hulladékokkal együtt történik. A mezőgazdaságban keletkező hulladékok döntő többségét a keletkezés térségében kezelik, hasznosítják. 
A fenti táblázat tartalmazza a vegyesen gyűjtött hulladékok összes mennyiségét, de nem tartalmazza a szelektív gyűjtés által elkülönített és külön kezelt nem veszélyes hulladékokat. Ezek mennyiségét a következő táblázatban szerepeltetjük.

Az építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok elhelyezésének problémája:
Kaposváron az építési tevékenységből származó törmelék lerakásával az elmúlt években olyan mély fekvésű területek rendezése történt, amelyek a város fejlődését szolgálták. Ezen feltöltésre alkalmas területek elfogytak. Jelenleg az éves kb. 6-8.000 m3 legálisan lerakott törmelék a szilárd-hulladéklerakó technológiai igényét elégíti ki (megközelítő útépítés, rézsű megtámasztás, takarás), ugyanakkor a város peremén elhelyezkedő zártkerti városrészek útjai többségben még burkolat nélküliek, ahol fel lehetne használni a feldolgozott törmeléket. 
A város 2000. évben elkészítette a törmeléklerakó építési tervét, de a projekt eddigi megvalósítását akadályozta, hogy jelentős összegeket igényel és ehhez az önkormányzat a szükséges forrásokat nem tudta biztosítani. 
A tervezés évében az építési tevékenységből származó hulladék elszállításáról a közszolgáltató kaposvári Városgazdálkodási Rt. (KVG RT.) mellett a megfelelő engedélyekkel a Szalmasági Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. gondoskodott. Pontos adattal nem tudtak szolgálni, a fent említett 6-8.000 m3, becsült adat. A begyűjtött hulladékot korlátozott mennyiségben, a beszállítási szerződés alapján viheti a lerakóra. 
2003-ban a Pályázat Előkészítő Alapra az Önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be, amelyben szakértői segítséget kapnak EU-s pályázat kidolgozásához. Előreláthatólag 2004. december 31-ig a pályázat benyújtásra kerül. Az inert hulladékkezelő telep - a tervek szerint - 2006-ra valósulhat meg. 
Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv alapján a keletkező összes hulladék mennyiségének ~10%-az inert hulladék. Kaposváron a becsült adat kevesebb ennél. Figyelembe véve a város fejlődését a fent említett keletkező mennyiség jóval nagyobb lehet.

2.2.2. Szelektíven gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok
A fejezetben található adatok nagy részét olyan szolgáltatók adták, melyek nem tartoznak önkormányzati felelőségi körbe, mindezek ellenére figyelembe vettük az általuk begyűjtött mennyiségeket, hisz ezek mind a lakosságtól kerülne begyűjtésre.








6. táblázat
A települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok (tonna/év)

Hulladék megnevezése
Mennyiség (t/év)
Veszélyes hulladékok
Hulladékolajok
0,22***

Akkumulátorok és szárazelemek
112,81**

Elektromos és elektronikai hulladékok
n.a.

Kiselejtezett gépjárművek
n.a.

Egészségügyi hulladékok
0,42**

Állati eredetű hulladékok
281,20*

Növényvédőszerek és csomagoló eszközeik
0,002**

Azbeszt
-

Egyéb hulladék 
n.a.
Nem veszélyes hulladékok
Csomagolási hulladékok összesen
2.197,83**

Gumi
4,50**

Egyéb műanyag hulladék
21,30**

Egyéb komposztálható hulladék
n.a.

Egyéb papírhulladék 
1.035,50**
Összesen
3.371,942
A *-al jelölt adatok az ATEV Fehérjefeldolgozó Rt. által begyűjtött mennyiségeket jelöli
A**-al jelölt adatok, vegyesen, több szolgáltató által begyűjtött hulladékok összmennyisége.
A***-al jelölt adatok a hulladékudvarban átmenetileg tárolt hulladék mennyisége.




7. táblázat
A településen keletkező fémhulladék mennyisége

Megnevezés
Mennyiség (t/év)
Begyűjtött fémhulladékok*
acélforgács
300

színesfém forgács
21

kiselejtezett járművek
801

vasfémek közlekedésből
477

színesfémek (gépjárműből)
54

réz, bronz 
193

alumínium 
277

horgany 
13

bontási acélhulladék
7.469

települési vas-, fémhulladék
876

fémkeverék 
111
Összesen
10.592
*ERECO Rt. által megadott adatok. Mivel a két kisebb vállalkozó mindegyike az ERECO-hoz viszi fémhulladékát, így azokat itt nem kell külön figyelembe vennünk.

A KVG Rt. Kaposváron évek óta működteti azt a hulladékudvart, ahol a háztartásokban keletkező akkumulátor, szárazelem, fáradt olaj, étkezési zsiradék, gyógyszer, festék, növényvédőszer maradványok átvételét tudja biztosítani.
Veszélyes hulladékot kizárólag a lakosságtól vesznek át. Az átvett anyagokat regisztrálják (2002-ben még nem volt pontos adminisztráció) és ezután kerülnek a tároló helyiségbe. (Így azt mondhatjuk, hogy a fent említett adatok, becsült adatok.) Az elszállításról erre szakosodott, engedéllyel rendelkező cégek lehetőség szerint folyamatosan gondoskodnak az előírásoknak megfelelően.
Az egészségügyi hulladékok keletkezése az orvosi rendelőkön kívül a Kaposi Mór Megyei Kórházban történik. A városban működő egészségügyi intézmények hulladékmennyiségéről nincs pontos adatunk. A Megyei Kórház pedig nem a városi önkormányzat felelőségi körébe tartozik.
Az állati eredetű hulladékok elszállításáról az ATEV Fehérjefeldolgozó Rt. gondoskodik, így adatszolgáltatást tőlük kaptuk. Meg kell jegyeznünk, hogy ez a szám 2003. évi adatokat takar.

2.2.3. Csomagolási hulladékok
Az OHT alapján a Magyarországon forgalomba kerülő csomagolóanyag becsült mennyisége 55kg/lakos/évre tehető.
A település csomagolási hulladékának mennyisége a számítások alapján Kaposváron 68.090 lakosra vetítve 3.744.950 kg, azaz kb. 3.745 t. Ennyi csomagolóanyag kerül forgalomba évente, mely gyakorlatilag teljes egészében csomagolási hulladéknak tekinthető.
8. táblázat
A településen keletkező csomagolási hulladékok és éves mennyiségük
Hulladék
Keletkezett mennyiség (t/év)*
Szelektíven begyűjtött mennyiség (t/év)**
Papír- és kartoncsomagolási hulladék
704,06
1.532,2
Műanyag csomagolási hulladék
322,07
105,2
Facsomagolási hulladék
n.a.
1,3
Fémcsomagolási hulladék
464,38
599
Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék
104,86
n.a.
Egyéb hasznosítható csomagolási hulladék
483,10
n.a.
Egyéb nem hasznosítható csomagolási hulladék
7,49
n.a.
Üveg csomagolási hulladék
1.659,04
7,2
Textil csomagolási hulladék
n.a.
n.a.
Összesen
3.745
2.244,7
*Az egyes hulladékfrakciókat belgiumi %-os megoszlás szerint számoltuk (3. számú melléklet)
**az adatokat a fejezet elején felsorolt szolgáltatók adták
A táblázat adataiból látható, hogy a keletkezett és a begyűjtött mennyiség között 1.150,1 t különbség van, ami valószínű a szilárd települési hulladékkal a hulladéklerakóra kerül. 

2.3. A felhalmozott hulladékok típusa és mennyisége
2.3.1. Nem veszélyes hulladékok
A települési szilárd és inert hulladékok tárgyalása során nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy a város egyes részein, számos illegális hulladéklerakó található (melyek bizonyos mennyiségű veszélyes hulladékot is tartalmazhatnak).
9. táblázat
Észlelt illegális hulladéklerakó helyek 2002. évben
Felszámolt illegális hulladék lerakóhelyek
Elszállított mennyiség m3 havi bontásban*

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
Áchim A. u-i üres telek
8
7





Körtönye bükk

12




40
Móricz Zs. u. 52. sz. épülettel szemben

15





Móricz Zs. u. – Nádasdi u. 

3





Nádasdi u. 86.

8





Garázsváros (Búzavirág u.)

32





Átmeneti szálló melletti terület

16





Nyugativánfa u. – Béla király u. sarok

8





Kecelhegyalja u. régi Kaposhíd mellett

6


12


Csík F. sétány folytatása






500
Berzsenyi u. 20. udvar





20

Töröcskei tóhoz vezető út





8

Bencés romokhoz vezető út





15

Kisgáti patak



12



Összesen
8
107
0
12
20
35
540
722m3
Forrás: Polgármesteri Hivatal, Városgondnokság 
*A 2002-es évben csak az első 7 hónapban történt elszállítás.
A Városgondnokság folyamatosan figyelemmel kíséri az illegális hulladéklerakó helyeket, és ezek felszámolásáról gondoskodnak. Részletes felmérés (a lerakók pontos helye, mennyiségek, stb.) hiányában viszont, az itt elhelyezett hulladékokat jelen munka során érdemben nem tudjuk figyelembe venni.
A tervezési területen felhalmozott települési folyékony hulladék, és szennyvíziszap mennyiségek nincsenek.
Nagy biztonsággal megállapítható, hogy a keletkező és a válogatott csomagolási hulladékok folyamatosan, felhalmozás nélkül hasznosításra, illetve lerakással történő ártalmatlanításra kerülnek, így a felhalmozott csomagolási hulladékok mennyiségről gyakorlatilag nem beszélhetünk.
Termelő vállaltoknál és egyéb közületeknél felhalmozott inert hulladék mennyiségére nyilvántartási adatok nem állnak rendelkezésre.

2.4. A településre beszállított és onnan kiszállított hulladékok típusa és éves mennyisége

2.4.1. Nem veszélyes hulladékok
A kaposvári lerakóra 17.400 m3 kommunális hulladékot szállítanak be egyéb településekről, (1 m3 laza hulladék tömege 140 kg, azaz 0,14 t) vagyis a beszállított hulladék mennyisége 2.436 t. A régióból bekapcsolt települések összlélekszáma 7.600 fő (31 település). A településről kiszállításra a hulladékgyűjtő szigetekről begyűjtött hulladékok hasznosítható része, illetve a kommunális hulladékból kiválogatott veszélyes hulladékok kerülnek, melyek mennyiségét az alábbi táblázatok tartalmazzák.
Ezen kívül a külön szolgáltatók által begyűjtött fém-, és papírhulladékok elszállításra kerülnek. 

10. táblázat
A településre beszállított és onnan kiszállított nem veszélyes hulladékok és éves mennyiségük

Hulladék
Településre beszállított (t/év)
Településről kiszállított (t/év)
Települési szilárd hulladékok
2.436
n.a.
Települési folyékony hulladék
500
n.a.
Kommunális szennyvíziszap
n.a.
n.a.
Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok*
n.a.
n.a.
Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok*
n.a.
n.a.
Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok*
n.a.
n.a.
Összesen
2.936
n.a.
* kisebb vállalkozók által begyűjtött mennyiségről, és annak sorsáról nincs információnk. Az egyedi tervek beérkezése után ezek az adatok pontosíthatók.

2.4.2. A településre beszállított és onnan kiszállított, kiemelten kezelendő hulladékáramok

11. táblázat
Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó, a településre beszállított és onnan kiszállított, kiemelten kezelendő hulladékáramok és mennyiségük
Hulladék
Településre beszállított (t/év)
Településről kiszállított (t/év)
Veszélyes hulladék
Hulladékolajok
n.a.
0,22

Akkumulátorok és szárazelemek
n.a.
105

Elektromos és elektronikai hulladékok
n.a.
n.a.

Kiselejtezett gépjárművek
n.a.
n.a.

Egészségügyi hulladékok
n.a.
n.a.

Állati eredetű hulladékok
n.a.
281,2

Növényvédőszerek és csomagoló eszközeik
n.a.
n.a.

Azbeszt
-
-

Egyéb hulladék 
n.a.
n.a.
Nem veszélyes hulladék

Csomagolási hulladékok összesen
58,5
2.197,83

Gumi*
n.a.
4,5

Egyéb műanyag hulladék
n.a.
21,3

Egyéb komposztálható hulladék
n.a.
n.a.

Egyéb papírhulladék 
n.a.
1.035,5
Fémhulladék
Acélforgács
n.a.
300

Színesfém forgács
n.a.
21

Kiselejtezett járművek
n.a.
801

Vasfémek közlekedésből
n.a.
477

Színesfémek (gépjárműből)
n.a.
54

Réz, bronz 
n.a.
193

Alumínium 
n.a.
277

Horgany 
n.a.
13

Bontási acélhulladék
n.a.
7.469

Települési vas-, fémhulladék
n.a.
876

Fémkeverék 
n.a.
111
Összesen
58,5
14.237,55
* ez az adat nem teljes, hisz csak az ASCO Kft. által megadott mennyiséget tudjuk biztosan. A gumiszervizek önmaguk gondoskodnak, mivel a lerakása már nem lehetséges, feldolgozó háttériparral pedig nem rendelkezik a város. Ez a tervben szereplő további gumi mennyiségekre is vonatkozik.
2.4.3. Csomagolási hulladékok
12. táblázat
A településre beszállított és onnan kiszállított csomagolási hulladékok és mennyiségük 
Hulladék
Településre beszállított (t/év)
Településről kiszállított (t/év)
Papír- és kartoncsomagolási hulladék
n.a.
1.532,2
Műanyag csomagolási hulladék
n.a.
105,2
Facsomagolási hulladék
n.a.
n.a.
Fémcsomagolási hulladék
n.a.
599
Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék
n.a.
n.a.
Egyéb hasznosítható csomagolási hulladék
n.a.
n.a.
Egyéb nem hasznosítható csomagolási hulladék
n.a.
n.a.
Üvegcsomagolási hulladék
n.a.
7,2
Textilcsomagolási hulladék
n.a.
n.a.
Összesen
n.a.
2.243,6
A településről történő be- és kiszállítás, szállítók szerint:
	KVG Rt. által gyűjtött hulladék:
A begyűjtött műanyag hulladékot Siófokra szállítják az ECO-CONTACT feldolgozóhoz.

A begyűjtött papír hulladékot a DUNAPACK Rt. (Dunaújváros) szállítja el, és használja fel.
A begyűjtött üveg hulladékot az ARANY KENTAUR Bt. veszi át és hasznosítja.

	ASCO Hungaria Kft. által gyűjtött hulladék: 
A begyűjtött papír hulladékot a DUNAPACK Rt. (Dunaújváros) és a PISZKEI Papír Rt. (Lábatlan) szállítja el, és használja fel.

A begyűjtött műanyag hulladékot a TISZAI Vegyikombinát-hoz (Tiszaújváros) szállítják el.

	ERECO Rt. által gyűjtött hulladék:
Az ERECO Rt. Kaposvár, Cseri u. 2. sz. alatti telepe acél-, színesfém-, papír-, műanyag-, és akkumulátor hulladékokat vásárol fel. A telepen tehát hulladék begyűjtés folyik, kezelést (bálázást), csak az alumínium és horgany esetében végeznek. 

	Az acéllemez hulladékot minden esetben a budapesti központi telephelyükre szállítják és ott darabolják. Az adagolható méretű acélhulladékot a telepről általában közvetlenül értékesítik exportra, illetve DUNAFER Rt. acélműbe.

A bálázott alumínium jelentős része a fehérvári ALCOA-KÖFÉM Rt-ben kerül hasznosításra. A többi színesfémet belföldön és külföldön egyaránt értékesítik.
A papírhulladékot a pécsi telepükre szállítják, ahol bálázás után értékesítik. 
A műanyag hulladékot a pécsi BIOMARK Kft. felé értékesítik. 
A hulladék begyűjtési tevékenységüket a környezetvédelmi hatóság engedélye alapján végzik.
A telep veszélyes hulladéknak minősülő hulladék akkumulátorok átvételével is foglalkozik. Az akkumulátorokat zárt, fedett, saválló borítású gyűjtőhelyen gyűjtik. Hazai feldolgozó kapacitás híján a teljes mennyiséget Ausztriába exportálják, ahol az ólmot kinyerik a hulladékból.
A telepi hulladék begyűjtési tevékenységet a fentieken túlmenően a Polgármesteri Hivatal működési engedélye, valamint a telepengedélye alapján végzik.

2.5. A tervezési terület éves hulladékmérlegének bemutatása
A településen 2002. évben keletkező hulladékmennyisége 122.873,7 tonna a településre beszállított mennyiség 17.958,5 tonna, a településről kiszállított hulladékmennyiség 20.689,4 tonna. A rendszeren belül marad összesen 120.160 tonna hulladék.
2.5.1. Nem veszélyes hulladékok
13. táblázat
A nem veszélyes hulladékok éves mennyisége, hulladékmérlege és a kezelési arányok bemutatása
Hulladék
Hasznosítás*
Égetés**
Lerakás
Nem kezelt

t/év
%
t/év
%
t/év
%
t/év
%
Települési szilárd hulladékok
-
-
n.a.
-
32.334
100
0
-
Települési folyékony hulladék
32.541
100
n.a.
-
-
-
0
-
Kommunális szennyvíziszap
37.308
100
n.a.

-
-
0
-
Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok,
-
-
n.a.
-
6-8.000
100
0
-
Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok,
-
-
n.a.
-
-
-
0
-
Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok
-
-
n.a.
-
-
-
0
-
Összesen
69.849
63,4
n.a.
-
40.334
36,6
0
-
*	anyagában történő hasznosítás
**energia nyerés céljából végzett hasznosítás
A fenti adatokból megállapítható, hogy a keletkező nem veszélyes hulladék 36,6 %-a lerakásra kerül a fennmaradó 63,4 % hasznosításra kerül.
2.5.2. Kiemelten kezelendő hulladékáramok
14. táblázat
Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó kiemelt hulladékáramok éves mennyisége, hulladékmérlege és a kezelési arányok bemutatása
Hulladék
Hasznosítás*
Égetés**
Lerakás
Nem kezelt

t/év
%
t/év
%
t/év
%
t/év
%
Veszélyes hulladékok
Hulladékolajok
0
-
0
-
0
-
0,22
100
Akkumulátorok és szárazelemek
105
93,1
0
-
0
-
7,810
6,9
Elektromos és elektronikai hulladékok
n.a.
-
-
-
-
-

-
Kiselejtezett gépjárművek
n.a.
-
-
-
-
-

-
Egészségügyi hulladékok
n.a.
-
0
-
0
-
0,42
100
Állati eredetű hulladékok
281,2
100
0
-
0
-
0
-
Növényvédőszerek és csomagoló eszközeik
n.a.
-
0
-
0
-
0,002
100
Azbeszt
n.a.
-
n.a.
-
n.a.
-
n.a.
-
Egyéb hulladék 
n.a.
-
-
-
-
-
-
-
Nem veszélyes hulladékok
Csomagolási hulladékok összesen
2594,9
69,29
n.a.
-
n.a.
-
1.150
30,71
Gumi***
4,5
100
0
-
0
-
0
-
Egyéb műanyag hulladék
21,3
100
0
-
0
-
0
-
Egyéb komposztálható hulladék
0
-
0
-
1.930
100
0
-
Egyéb hulladék 
0
-
0
-
1.035,5
100
0
-
Fémhulladék összesen
11.552
100






Összesen
14.558,9
77,92
0
-
2.965,5
15,89
1.158,45
6,21
*	anyagában történő hasznosítás
**energia nyerés céljából végzett hasznosítás
***megjegyzés a 11. táblázatnál
A fenti adatokból megállapítható, hogy a keletkező kiemelten kezelendő hulladékok 15,87 %-a lerakásra, 77,92 %-a pedig hasznosításra kerül. A fennmaradó 6,21 % a csomagolási hulladék keletkezett és begyűjtött mennyisége közti különbségből adódik.
2.6.3. Csomagolási hulladékok
15. táblázat
A csomagolási hulladékok éves mennyisége, hulladékmérlege és a kezelési arányai
Hulladék
Keletkezett
Hasznosítás*
Égetés**
Lerakás
Nem kezelt

t/év
t/év
%
t/év
%
t/év
%
t/év
%
Papír és kartoncsomagolási hulladék
704,06
1.532,2
100
0
-
0
-
0
-
Műanyag csomagolási hulladék
322,07
105,2
100
0
-
0
-
0
-
Facsomagolási hulladék
n.a.
0
-
0
-
1,3
100
0
-
Fémcsomagolási hulladék
464,38
949
-
0
-
0
-
0
-
Vegyes összetételű kompozit csom. hulladék
104,86
0
-
0
-
0
-
0
-
Egyéb hasznosítható csomagolási hulladék
483,10








Egyéb nem hasznosítható csom. hulladék
7,49
0
-
0
-
0
-
0
-
Üvegcsomagolási hulladék
1.659,04
7,2
0,4
0
-
0
-
0
-
Textilcsomagolási hulladék
n.a.
0
-
0
-
0
-
0
-
Összesen
3.745,0
2.593,6
99,95
0
-
1,3
0,05
0
-
*	anyagában történő hasznosítás
**energia nyerés céljából végzett hasznosítás
A keletkezett és az összegyűjtött mennyiségek különbsége abból adódik, hogy a keletkezett mennyiség az úgynevezett belgiumi számok alapján lettek meghatározva, míg a tényleges adatok a vállalkozások adatszolgáltatásai alapján. A hasznosítási arányok nem fedik a valóságot, hiszen nem rendelkezünk a ténylegesen keletkezett csomagolás hulladékok pontos mennyiségéről. A fenti pontatlan adatokból az állapítható meg, hogy a begyűjtött kiemelten kezelendő hulladékok 0,05 %-a lerakásra kerül a fennmaradó 99,95 % hasznosításra kerül.

3. A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények

3.1. A jogszabályokban meghatározott műszaki követelmények és a területen folyó hulladékkezelésre előírt elvárások ismertetése


3.1.1. Országos Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőség által kiadott engedélyek
16. táblázat
Érvényes 
(év)
Veszélyes hulladék
3

Települési hulladék
3
Határozat 
kelte

2003.08.29.


2003.03.27.
Határozat 
száma

14-1646/2003


14-4452/2003
Hulladék 
típus

Nincs 
nevesítve


Minden
Engedélyezett tevékenység

szállítás


begyűjtés,
szállítás
Telephely

Sántos


Kaposvár
Székhely

Kaposvár


Kaposvár
Cég neve

Fuvar Kft.


KVG Rt.


3.1.2. Dél-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség által kiadott engedélyek
17. táblázat

Érvényes (év)
Települési hulladék – Szilárd
2006.12.31.

2007.03.31.

Határozat kelte

2003.12.04.

2004.03.10.

Határozat száma

5918-08/2003
folyamatban
376-3/2004
folyamatban
Hulladék
típus

biológiailag
bomló,
lebonthatatlan
föld, piaci,
úttisztítási, lom
szinte minden
beton, tégla,
cserép, üveg
föld, műanyag, bontási hulladék
papír, műanyag,
fa, fém, gumi
Engedélyezett tevékenység

szállítás
lerakás
begyűjtés,
szállítás
begyűjtés,
szállítás
Telephely

Kaposvár
Kaposvár
Kaposvár
Kaposvár
Székhely

Kaposvár
Kaposvár
Kaposvár
Kaposvár
Cég neve

Kaposgép 
Generál Kft.
KVG Rt.
Szalmasági 
Szolg. és
Ker. Kft.
ASCO
Hungária
Kft.


Érvényes (év)
Termelési hulladék – Nem veszélyes
2008.03.31.
2006.10.31.

Termelési hulladék -Veszélyes
2006.09.30.
  2006.10.31.
2007.03.31.
2005.06.30.
Határozat kelte

2003.03.20.
2003.10.09.


2003.09.12.
2003.10.09.
2004.03.10.
2002.07.15.
Határozat száma

2388-3/2003
5275-19/2003


6148-7/2003
5275-19/2003
53-7/2004
4056-8/2002
Hulladék
típus

műanyag
nem veszélyes
festék
ragasztó, toner


oldószerek
festék, ragasztó, toner
elektronikai be-rendezés
iszap,
szénhidrogén
Engedélyezett tevékenység

kezelés
(hasznosítás)
kezelés


kezelés
kezelés
hasznosítás, ártalmatlanítás
iszap kezelés, Bioblin eljárás
Telephely

Kaposvár
Kaposvár


Kaposvár
Kaposvár
Kaposvár
Kaposvár
Székhely

Kaposvár
Kaposvár


Budapest
Kaposvár
Budapest
Siófok
Cég neve

KAPOS
PLASZT
Kft.
Omniwell
Bt.


Nabi Rt.
Omniwell
Bt.
Unitrade
Kft.
Zöldfok Rt.
Forrás: DD-KÖFE


3.1.3. Somogy Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Állomás, illetve Somogy Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat által kiadott engedély
18. táblázat

Hulladék típus

Vágóhídi hulladék


Települési szennyvíziszap
Engedélyezett tevékenység

húsliszt
előállítás


talajba
injektálás
Telephely

Sántos


Kaposvár
Székhely

Kaposvár


Kaposvár
Cég neve

Kometa
Kft. 


Injektor
Kft.
Forrás: DD-KÖFE









3.2. Helyi önkormányzati szabályozás

Az önkormányzati 54/2001. (XII. 6.) sz. rendeletében a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló fontosabb részek:

I. Általános rendelkezések
Közszolgáltatás ellátásának rendje
4. §.
(1) Kaposvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén a települési szilárd hulladék szervezett összegyűjtését és ártalommentes elhelyezését, helyi kötelező közszolgáltatás útján, Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja.
(2) A helyi közszolgáltatással ellátott területen valamennyi ingatlan tulajdonos, kezelője, használója (Ptk. szerint fogyasztó, továbbiakban: használó) a szervezett közszolgáltatást a jelen rendeletben meghatározott módon köteles igénybe venni.
(3) Tilos a hulladékot elhagyni, - a gyűjtés, a begyűjtés, a lerakás szabályaitól eltérő módon felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni. 
(4) Hulladékot égetni, - a 18. § (3) bekezdésében szabályozott esetet kivéve - tilos.
(5) A város területén a szervezett hulladékgyűjtést, a hulladékudvar és a kommunális hulladéklerakóhely üzemeltetését a Kaposvári Városgazdálkodási Rt. (továbbiakban: szolgáltató) végzi.

II. A települési szilárd hulladék elszállítására irányuló közszolgáltatás ellátásának rendje
Az avar és zöldhulladékok ártalmatlanítása
18. §.
(1) A zöldhulladékokat elsősorban hasznosítani, komposztálni kell. A belterületen, valamint helyi természetvédelmi területen a zöldhulladék égetése tilos.
(2) A rendszeres hulladékszállításba bekapcsolt területeken - a 25. § szerint szervezett szelektív hulladékgyűjtés keretében lehet a zöldhulladékot elszállítatni.
(3) Külterületen a zöldhulladék égetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha eltávolítása, hasznosítása más módon nem lehetséges. Ez esetben is csak megfelelően előkészített, száraz zöldhulladékot szabad égetni, - az emberi egészséget legkevésbé károsító - a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon. 
(4) A külterületeken égetett zöldhulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot, gumit, valamint vegyszereket.
(5) Külterületen szeles időben égetni tilos.

Családi házas területeken szervezett szelektív hulladékgyűjtés
25. §.
(1) A szelektív hulladékgyűjtés kiterjed a műanyag, a papír és a zöldhulladék szervezett gyűjtésére.
(2) Az (1) szerinti hulladékot a szolgáltató az alapszolgáltatás részeként szállítja el, szelektív hulladékgyűjtési naptárban meghatározott napon.
(3) A szolgáltató a gyűjtési napról az érintetteket, - minden év február 1-ig - szórólapon értesíteni köteles.
(4) A műanyag hulladékot (pillepalack, síkfólia stb.) a használó a hulladékgyűjtő-edényzet mellé ép és zárt fóliazsákban helyezheti ki.
(5) A papírhulladékot (újságpapír, könyv, karton stb.) a használó a hulladékgyűjtő edényzet mellé kötegelve helyezheti ki.
(6) A zöldhulladékot (falomb, fanyesedék, kaszálék, egyéb növényi eredetű hulladék) a használó típusedényzetben, vagy ép és zárt fóliazsákban, vagy kötegelve helyezheti ki.
(7) A szállításra kihelyezett anyagok legkorábban a szállítást megelőző nap 18.00 óra után helyezhetők ki a közterületre.

Hulladékudvar használata és a gyűjtőedény – csoportos szelektív hulladékgyűjtés
26. §.
(1) Elhasználódott gumiabroncsot, lakk- és festékmaradványt, étkezési olajat, fáradt olajat, növényvédő szereket, lejárt szavatosságú gyógyszereket, akkumulátort és szárazelemet, műanyag-, üveg-, papírhulladékot, fénycsövet, izzólámpát és lomot a Kaposvár, Cseri út 16. szám alatti hulladékudvarban lehet elhelyezni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hulladék elhelyezését a szolgáltató a lakosság részére térítésmentesen, az alapszolgáltatás részeként biztosítja. A hulladékudvarban kezelési műveletek nem végezhetők.
(3) A szolgáltató a lakótelepeken és a belvárosban legalább 19 helyen szelektív hulladékgyűjtést szervez. A kihelyezett edényzetben a gyűjtőedényre ragasztott jelzések szerint, egymástól elkülönítve kell gyűjteni az üveg-, a papír- és a műanyag hulladékot.

Települési szilárd hulladék ártalmatlanítása és hasznosítása
28. §.
(1) A települési szilárd hulladék elhelyezése, kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása kizárólag az erre a célra létesített Nádasdi utcai regionális lerakó- és kezelőhelyen és a Cseri út 16. szám alatti hulladékudvarban történhet.
(2) A lerakóhely kialakításáról, fenntartásáról, üzemeltetéséről, és rekultivációjáról az önkormányzat gondoskodik.
(3) A kaposvári lakosok jogosultak lakásonként és évente egy alkalommal, a szokásosnál nagyobb mennyiségű hulladékot a Nádasdi utcai hulladéklerakón térítésmentesen elhelyezni.
(4) A szolgáltató a hulladék mennyiségét és összetételét, (lakossági, közületi, vidéki beszállítás, zöldhulladék) köteles fajtánként nyilvántartani, és arról kérésre az önkormányzatoknak és a hatóságoknak jelentést tenni.
(5) A használhatatlanná vált, nagyobb méretű háztartási felszerelési tárgy, bútor és egyéb feleslegessé vált ingóság elszállítására évente két alkalommal, tavasszal és ősszel lomtalanítási akciót kell szervezni. A lomtalanítást a szolgáltató végzi, a Városgondnoksággal egyeztetve. A gyűjtés helyéről, időpontjáról, a helyben szokásos módon, a lakosságot tájékoztatni kell.

4. Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések
Ennek a fejezetnek a célja, az önkormányzat felelősségi körébe tartozó, egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések leírása. Kiemeltük azokat a hulladékáramokat, amelyeknek - a tervezés időpontjában – hasznosításukban, gyűjtésükben változás állt fenn.

4.1. Szelektív gyűjtés
A szelektív hulladék gyűjtése 1999 óta működik Kaposváron. A KVG Rt. végzi. Ma már 24 hulladékgyűjtő szigetet találhatunk a társasházas-tömblakásos övezetekben. Ezekbe frakciók szerint papír, műanyag és üveg hulladékot gyűjthet a lakosság. A kertes családi házas övezetben az ingatlanok elöl szállítják el a szerves, a műanyag és papírhulladékot éves ütemterv alapján.
A tervezési területen a szelektív hulladékgyűjtés formái:
	gyűjtősziget,

hulladékudvar, hulladékválogatás
szelektív gyűjtőkonténer,
visszavételi lehetőségek.
A szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása a tervezési területen a helyi körülményekhez igazítva részben működik. A gyűjtést a közszolgáltató végzi gyűjtőszigetek, hulladékgyűjtő udvar működtetésével, mobil gyűjtőjáratok alkalmazásával, egyes hulladékalkotóknak a keletkezés helyén történő elkülönített gyűjtésével.
A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program terveiben szerepel a szelektív gyűjtés körének kibővítése, gyűjtőszigetek számának növelése. (Bővebben erről a VI. fejezetben.)

4.2. Az építési-bontási hulladék
A jelenleg érvényben lévő hulladéklerakó üzemeltetési szerződése szerint tilos a lerakón építési hulladékot lerakni. A lerakó a technológia által megkívánt mennyiséget tudja csak befogadni (megközelítő út építés, rézsű megtámasztás, takarás).
A KVG Rt által tervezett saját beszállítás és technológiai igény különbségére beszállítási szerződések megkötésére kerül sor az év elején (2004).
Jelenleg az Rt. saját beszállítása fedezi az igényeket, amennyiben igény jelentkezik, nagyobb mennyiségű inert hulladékra, abban az esetben újabb meghatározott mennyiségre beszállítási szerződéskötésre kerülhet sor.
A tervezett inert-feldolgozó EU pályázati forrásból történő megvalósulása esetén elsősorban a külterületi, zártkerti ingatlanok úthálózatának javítása a cél, ennek megfelelő szemcseméretű frakciókkal.

4.3. Komposztálás
A KVG Rt. által begyűjtött komposztálható hulladékot (falevél, karácsonyfa, biohulladék. stb.) jelenleg a lerakó takarására használják. A tervezés évében még spontán komposztálás folyamata játszódott le a lerakón. Azóta megtörtént a komposztálás előfeltételeihez szükséges aprítóberendezések beszerzése. Meg kell vizsgálni a megfelelő minőségű komposzt anyag értékesítésének lehetőségét. 
A hulladékgazdálkodás kiemelt feladata, hogy a települési hulladéklerakókban ártalmatlanított, biológiai úton lebomló szervesanyag-tartalmat az 1995-ben képződött mennyiséghez képest 2004. július 1. napjáig 75%-ra; 2007. július 1. napjáig 50%-ra; 2014. július 1. napjáig 35%-ra kell csökkenteni. A biológiai úton lebomló szerves anyagú hulladék közül elsősorban a települési hulladékban megjelenő biohulladék (konyhai szerves hulladék, kerti és közterületi növényi hulladék), valamint a papír lerakását kell fokozatosan csökkenteni.


4.4. Fémhulladékok útja
Kaposváron több vállalkozás működik, amely fémhulladék begyűjtésével foglalkozik.
A legnagyobb az ERECO Rt., mely az összegyűjtött hulladékot előkezeli, és értékesíti újrafeldolgozásra. Két kisebb vállalkozás (Ragoncsa Jolán, Mester Mária) a begyűjtött fémhulladékot az ERECO Rt. felé továbbítja.
Végül meg kell említenünk a Baranyametall Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t is, amely vashulladékot vesz át, és forgalmazza. Azonban a Kft. az iparban keletkezett hulladékkal foglalkozik, így a tervben dolgozott adatok között nem számoltunk vele. Jelentős mennyiséget, 1.310 t fémhulladékot vesz át, és szállít el, így meg kell említenünk. Átvevőtelepük a kaposvári MÁV Kereskedelmi Pályaudvaron működik. A hulladékot a szerződött partnerek saját járművükkel szállítják az átvevőhelyre. Az átvett anyagot minősítik, majd saját rakodógéppel vasúti vagonba rakják, és exportőrön keresztül Olaszországba, Ausztriába, Szlovéniába, és esetenként belföldre Dunaújvárosba küldik.

5. A hulladékok kezelése, a kezelőtelepek és létesítmények, a kezelésre felhatalmazott vállalkozások
Az Önkormányzat a kommunális szilárd hulladék gyűjtésével, elhelyezésével, valamint a köztisztasággal kapcsolatos feladatait a KVG Rt-n keresztül gyakorolja. 
A KVG Rt. 1992-ben alakult gazdasági társasággá a korábbi vállalati formából. Jelenleg az Rt.-ben 51 %-ban Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, míg 40 %-ban RWE német befektető a tulajdonosa (2004-ben a kisebbségi tulajdonosnál tulajdonos csere történt, az RWE Umwelt Hungary Kft.-t megvásárolta az AVE Magyarország Hulladékgazdálkodási Kft.). A városban ez a részvénytársaság látja el 100%-ban a kommunális hulladékok begyűjtését. 
Egyéb, és újrahasznosítható hulladékok gyűjtését, ill. átvételét az alábbi cégek végezhetik:
	ASCO Hungária Kft.

ERECO Kelet Európai Hulladékfeldolgozó és Környezetvédelmi Rt.
Ragoncsa Jolán (fémhulladék begyűjtése)
Mester Mária (fémhulladék begyűjtése)
ATEV Fehérjefeldolgozó Rt. (állati eredetű hulladék)



5.1. A KVG Rt tevékenységének bemutatása
5.1.1. Kommunális hulladék gyűjtése, szállítása
A gyűjtés gyakorisága a városban heti kettő alkalommal történik. Az alkalmazott gyűjtő edényzet vegyes képet mutat. A hagyományos, kerek 35-110 literes szabványos kuka edénytől kezdve az 1100 literes kerekes konténereken túl a különböző térfogatú (3-5 m3-es) konténerekig bezárólag. Az eseti, nagyobb mennyiségű hulladék keletkezésekor a zsák, mint kiegészítő szolgáltatás elérhető a városlakók számára. A belterületen kívül élők körében felmerült az igény, hogy a hulladék elszállítása a várost körbe ölelő zártkerti területeken is megoldottá váljon. Ezért 2003. év második felében Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 26 db, 4m3-es zárt konténert helyezett ki az ott lakókkal leegyeztetett helyszíneken. Kísérleti jelleggel heti egyszeri ürítésről is gondoskodik. 
A városban működő intézményeknél és gazdálkodó szervezeteknél a gyűjtőedények mérete 110 litertől 5 m3-ig változik. A gyűjtési gyakoriságot szerződés szabályozza, de lehet eseti szállítás is. 
A város közterületein, játszóterek, parkok, főbb útvonalak melletti járdákon, buszmegállókban 15 literes gyűjtőedényekben (kelyhekben) történik a hulladék gyűjtése. Ezek ürítési gyakoriságát az Önkormányzattal kötött szerződés alapján végzi a szolgáltató. A lakossági felmérések és a város szemetessége azt jelzi, hogy kevés a kihelyezett gyűjtőedény. Így azok számát növelni kell.
A hulladékszállítást végző gépjárművek átlagos életkora 3,5 év. A korszerű gépjárművek speciális tömörítő hátfallal rendelkező célgépjárművek (kukás kocsik). 
A díjszabás különbséget tesz lakosság és a vállalkozók között. 2003. január 1-től Kaposvár lakosságának díját az önkormányzat teljes egészében átvállalta. Ettől az intézkedéstől elsősorban a város perifériájára jellemző, de máshol is előforduló illegális szemétlerakók megszűnése várható. 

5.1.2. Szelektív hulladékgyűjtés, szállítása, kezelése
Kaposváron a KVG Rt a szelektív hulladékgyűjtést 1999 óta végzi. A kertes családi házas övezetben (10.000 db ingatlan) ingatlanok elöl szállítják el a szerves, a műanyag és papírhulladékot éves ütemterv alapján. Az ütemtervet a hulladékgyűjtési naptár tartalmazza (1. sz. melléklet), amelyet a lakosság részére minden évben eljuttatnak. Ez a naptár tartalmazza a gyűjtéssel, szállítással kapcsolatos legfontosabb információkat a lakosság számára. 
A társasházas-tömblakásos övezetekben 24 db hulladékgyűjtő szigetet helyeztek el amiben papír, műanyag és üveg hulladékot gyűjthet a lakosság. Ezeket heti rendszerességgel ürítik.
A KVG Rt. 2002 áprilisától működteti a hulladékudvarban lévő papír és műanyag feldolgozó (válogatás, bálázás) helyiséget. Évente mintegy 300 tonna papír és 30-40 tonna műanyag hulladék átválogatása és bálázása történik (ez lakossági, közületi és iskolai gyűjtés). 
Műanyag hulladék (PET palack és műanyag fólia) a lakosságtól és az általános iskoláknál kihelyezett zárt konténerekből kerül az udvarba. Ezeket válogatják és bálázzák. Papír hulladék a lakossági, közületi és az Rt. által végzett saját beszállításokból keletkezik, ezeket vegyes és hullámkarton csoportokra válogatják és bálázzák.
Kaposváron évek óta működtetik azt a hulladékudvart, ahol a háztartásokban keletkező akkumulátor, szárazelem, fáradt olaj, étkezési zsiradék, gyógyszer, festék, növény védőszer maradványok átvételét tudják biztosítani. 
Veszélyes hulladékot kizárólag a lakosságtól veszik át térítésmentesen, a KVG RT telephelyén. Az átvett anyagokat regisztrálják, és ezután kerülnek a tároló helyiségekbe. Az elszállításról erre szakosodott engedéllyel rendelkező cégek gondoskodnak az előírásoknak megfelelően.
A bálázott papírhulladékok, műanyag PET palackok és fóliák, valamint az üveghulladékok feldolgozókhoz kerülnek hasznosításra. (papírgyár, műanyagfeldolgozók, üveggyár) A biohulladékot a kaposvári szeméttelepen aprítják, komposztálják és hasznosítják.
A környezettudatos szemlélet alakítása érdekében az Rt. munkatársai előadásokat tartanak általános iskolákban a környezetvédelemről és a szelektív hulladékgyűjtésről. Minden tanévben megrendezésre kerül az általános iskolák részvételével folyamatosan PET palackgyűjtési és szárazelemgyűjtési verseny. Az Rt. az iskolai papírgyűjtési akciókat technikai eszközökkel segítik és az átvett papír mennyisége alapján történik a fizetés. Rendszeresen fogadnak általános és középiskolai csoportokat a hulladékudvarba, és a szeméttelepen, ahol tájékoztatást kapnak a hulladékkezelés folyamatáról.
A szelektív hulladékgyűjtés technikai feltételei adottak Kaposváron, de szükség van a lakosság felé a rendszeres felvilágosító informáló tevékenységre a szelektív hulladékgyűjtés további népszerűsítése érdekében.

Szelektív hulladékgyűjtő szigetek helyszínei (2. sz. melléklet):
1100 l-es edényzetekkel:
Béke u. 72. parkoló,
Kanizsai ltp. 18. parkoló,
Biczó F. közparkoló,
Iskola közparkoló,
Zaranyi ltp. 5. parkoló,
Pipacs ltp. 15. parkoló,
Búzavirág ltp. parkoló,
48-as Ifjúság u. 36. parkoló,
Hegyi u. 3.
Petőfi u. 19. parkoló

240 l-es edényzetekkel:
Füredi u. 83. parkoló,
Kertész u - Rét u. sarok
Szondi u. 22.
Damjanich u. parkoló,
Petőfi u. 45. parkoló,
Dési H. I. köz,
Apponyi köz,
Zárda köz,
Gábor A. tér,
Kecelhegyi lakópark,
Kisgáti lakótelep
Losonc köz,
Arany J. köz,
Múzeum köz,

5.2. Az ERECO Rt tevékenységének bemutatása
Kaposvári telephelyükön csak begyűjtéssel foglalkoznak, két budapesti telepükön hulladék előkezeléssel is foglalkoznak. Előkezelési tevékenységen a hulladékok további hasznosítása céljából történő shredderezését, darálását, aprítását, bálázását érthetjük.
Az ERECO Rt fő profilja a hasznosítható vas- és fémhulladékok gyűjtése, de a különböző fémhulladékok mellett papír-, műanyag- és akkumulátor hulladékok gyűjtésével, illetve legújabban raklapok felújításával is foglalkozik a cég.
A társaság vas- és acélhulladék shredderező berendezést használ 1994 óta. A vas- és acélhulladék shredderezés egy olyan feldolgozó technológia, amely a bemenő laza lemezhulladékot felaprítja, megőrli, a vas anyagot a nemvas anyagtól elválasztja, így a legmagasabb minőségű alapanyagot biztosítja a kohászati technológiák részére.
Ez azt jelenti, hogy 100% bemenő inhomogén anyagot tekintve (az inhomogenitást méretre és minőségre egyaránt értve) a kimeneti oldalon kb:
	87-74 % max. 20 cm átmérőjű homogén méretű 98-99 %-os tisztaságú vas,

1-3 % tiszta és frakcióira választott színesfém
12-23 % ún. shredderezési maradék, mely frakció tartalmazza a feldolgozott anyagokban lévő összes egyéb anyagot (textil, üveg, gumi, por stb. alkotókat)
valójában még a kimenő oldalon említendő még a technológia során keletkező venturi iszap, amelynek mennyisége százalékban nehezen nevesíthető, amely ráadásul túlnyomó részt hozzáadott vizet tartalmaz.
A hulladék 15-30%-ra tehető az autókarosszéria hulladék. A vegyes lemez fennmaradó része lehet minden olyan döntő részben vas- és acélhulladékot –esetleg színesfémet- tartalmazó anyag, amely átlagos vastagsága 6mm-nél kisebb (pl.: elromlott háztartási eszközök, üres hordók, irodabútorok, régi vasszekrény, ócska kerékpár, kanna, konzervdoboz hulladék és egyéb könnyű vashulladék).
A társaság az egy év alatt keletkezett veszélyes hulladék mennyiséget a budapesti telephelyén tárolja. A hulladék betonozott területen, alsó és felső fóliaborítással ellátva kerül depóniába. A ráhulló csapadékvíz iszap- és olajleválasztó berendezésen folyik keresztül.
A depóniába tárolt hulladékmennyiség kb. 15 ezer tonna. Az éven felüli mennyiséget III. veszélyességi osztályú monodepóniával rendelkező lerakókra szállítják.

5.3. Az ASCO Hungária Kft. tevékenységének ismertetése
Gyűjtési módok
Telephelyi átvétellel, intézményektől, üzletektől, cégektől, magánszemélyektől veszik át a hulladékokat.
A keletkezési helyre helyeznek ki gyűjtőedényeket (iratgyűjtő doboz, műanyag zsák, acélkonténer, rácsos tároló), majd azokat saját eszközzel szállítják el.
A zsákos és a tárolós gyűjtés esetén a gyűjtést végző tehergépjármű zárt, ponyvával van ellátva, vagy tömörítős.
Konténeres szállítás esetén a megtelt konténert cserélik.
Tárolási módok
A beszállított hulladékokat fajtánként jól elkülönítve 30 m³-es acélkonténerekben, a bálázott hulladékokat szintén fajtánként jól elkülönítve betontámfalakkal körülvett tárolóterületen tárolják.
Kezelésük
A beszállított hulladékokat, minőségenként különválasztva konténerekbe tárolják, a megtelt konténereket a feldolgozónak elszállítják.
5.4. Ragoncsa Jolán tevékenységének ismertetése
Az általuk felhalmozott hulladék egy részét felvásárolták, illetve a háztartásokból gyűjtötték be. A hulladék gyűjtése a vállalkozás tulajdonában levő platós gépkocsival történik.
A hulladékot az ERECO Kelet-Európai Hulladékfeldolgozó és Környezetvédelmi Rt. részére értékesítik.
5.5. Mester Mária tevékenységének ismertetése
Ipari, nem veszélyes hulladék, ezen belül fémhulladék begyűjtésével foglalkozik. A begyűjtött hulladékokat a telephelyen szétválogatják (réz, ólom, alumínium, vas, acél, egyéb vegyes fém hulladékra). A nagykereskedőnek már szétválogatott állapotban adja át. Az elszállítást kizárólag az ERECO Rt. végzi.
A begyűjtés elsősorban magánszemélyektől történik, de néhány vállalkozó is szállít a begyűjtőnek.
19. táblázat
A nem veszélyes hulladékokat begyűjtő szervezetek
Hulladék*
Begyűjtő, szállító neve
Begyűjtött hulladék-mennyiség (t/év)
Begyűjtő kapacitása
Begyűjtésre használt szállító-eszköz
Átvevő-kezelő
Települési szilárd hulladékok
KVG Rt.
32.334
229.367 (m3) a szabad kapacitás
tömörítős célgépjárművek
KVG Rt.
Települési folyékony hulladék
5/23 táblázat
32.541
8.514 (m3) a szabad tisztítókapacitás
szennyvízszippantó gépjármű
Kaposvári Vízművek Kft.
Kommunális szennyvíziszap
Kaposvári Vízművek Kft.
37.308
670 ha-ra kibocsátható mennyiség
speciális célgépek
Injektor Kft.
Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok
KVG Rt.
Kb. 6-8.000
Amennyit a technológia befogadhat
konténerszállító tehergépkocsik
KVG Rt.

20. táblázat
A területen működő, egyéb kiemelt hulladékot begyűjtő szervezetek a tervezés időpontjában

Hulladék*
Begyűjtő, szállító neve
Székhely (település)
Begyűjtött hulladék-mennyiség (t/év)
Átvevő kezelő
Hulladékolajok
KVG Rt.
Kaposvár
0,22
Hulladékudvar
Akkumulátorok és szárazelemek
KVG Rt.(6,9%),
Kaposvár
112,81
Hulladékudvar

ERECO Rt.(93,1%)
Budapest

Ausztriába export
Elektromos és elektronikai hulladékok
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
Kiselejtezett gépjárművek
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
Egészségügyi hulladékok
KVG Rt.
Kaposvár
0,42
Hulladékudvar
Állati eredetű hulladékok
ATEV Rt.
Solt
281,2
Böhönyei telep
Növényvédő-szerek és csomagoló eszközeik
KVG Rt.
Kaposvár
0,002
Hulladékudvar
Azbeszt
-
-
-
-
Egyéb hulladék 
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
Csomagolási hulladékok összesen
KVG Rt. (31,23%),
Kaposvár
3157,83
Dunaújvárosi Papírgyár

ASCO Kft. (32,42%),
Kaposvár



ERECO Rt. (36,35%)
Budapest

Dunapack Papírgyár
Gumi
ASCO Kft.
Kaposvár
4,5

Egyéb műanyag hulladék
KVG Rt
Kaposvár
21,3
ECO-CONTACT
Egyéb komposztálható hulladék
KVG Rt.
Kaposvár
1930
Hulladéklerakó
Egyéb papírhulladék 
KVG Rt. (50,91%),
Kaposvár
1035,5
Hulladéklerakó

ASCO Kft. (33,45%),
Kaposvár



ERECO Rt. (15,64%)
Budapest

Dunapack Papírgyár


5.6. A területen folytatott hulladékkezelési tevékenység általános ismertetése, értékelése 
5.6.1. A kaposvári regionális szilárd hulladéklerakó jellemzése
Kaposvár város jelenleg is üzemelő regionális szilárd hulladéklerakóját 1998-ban létesítették. Kezdetben 28 település hulladékát fogadta, mely napjainkban már 32 település hulladékainak befogadására terjed ki. A lerakót érvényes környezetvédelmi engedély alapján létesítették, az ekkor már kötelező környezetihatás-tanulmány készítése után, az EU normatíváknak is megfelelő műszaki védelem kialakításával.
A telep természetes védelemmel rendelkezik, amit mesterséges szigetelés is kiegészít. A talajvíz 1,5 méter mélyen található. Az alkalmazott HDPE fóliás szigetelési mód mellett gyakorlatilag kizárt a talajvíz szennyezése. A telepen a monitoring rendszer részeként talajvízfigyelő kutak működnek.
A hulladékot kompaktorral való tömörítés mellett rendszeresen takarják, a keletkező gázokat elvezetik (de nem hasznosítják). A telep teljes területe körbekerített és őrzött.
A hulladékbeszállítás folyamatos, mennyiségének mérésére mérleg működik. Nyilvántartást vezetnek a hulladék minőségéről is.
Telephelyre vonatkozó adatok (2003-as környezetvédelmi működési engedély alapján):
	A városi kommunális szilárd hulladéklerakó telep összesen 60.000 m2 kiterjedésű, 2 db szabálytalan alakú depónia. 

A depóniák szabad kapacitása: 200.000 m3.
A lerakó típusa: dombépítéses.
Tulajdonosa: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Üzemeltetője: 2003. január l-től, 10 éves szerződéssel a KVG Rt.
A lerakó Kaposváron a Nádasdi utca végén található. A lerakóhely É-i oldalán egy földút választja el az a régi, felhagyott lerakótól. A szeméttelep K-i oldala a Nádasdi patakkal párhuzamos, az oldalhatárt a patak képezi. A telep NY -i oldalán zártkertek találhatók (a zártkertek önkormányzati tulajdonban vannak). 
Szociális épület, konténeres portaépület, hídmérleg számítógépes regisztrálással a bejáratnál, a zárható sorompónál van. 
A hulladéklerakó vízellátása a városi kommunális ivóvízellátó rendszerről történik.
A telepen 5 db talajvízfigyelő kút van és 8 db gázkút található.
A munkagépek részére egy tárolóépület áll rendelkezésre.
A 2002-es évben lerakott kommunális hulladék mennyisége: 34e t/év volt. (Meg kell jegyezni, hogy ebbe a települési hulladékmennyiségbe Kaposváron kívül 31 kisebb, környező település kommunális hulladéka is beletartozik, ami szerződés szerint nem haladhatja meg a teljes beszállított mennyiség 8 tömeg%-át.)

5.6.2. A KVG Rt. telephelyén működő hulladékudvarának leírása
A szelektív hulladékgyűjtés keretében a város területén található háztartásokból, és közületektől történik a frakciók szerinti hulladék gyűjtése. Az összegyűjtött mennyiséget az Rt. telephelyén található hulladékudvarba szállítják be. Jelenleg az udvar alacsony kihasználtsággal működik.
Ezen hulladékfajták:
	veszélyes hulladék (csak lakossági eredetű),

műanyag hulladék,
papír hulladék.
A gyűjtési tevékenység az évente elkészített szelektív hulladékgyűjtési naptárban rögzített napokon történik. A lakótelepeken, belvárosban 20 hulladéksziget került kialakításra a papír, műanyag, és üveg frakciók begyűjtésére.
Célok között szerepel a szelektív gyűjtésbe bevont ingatlanok számának növelése, valamint a hulladék szigetek számának bővítése.


5.6.2.1. A szelektíven gyűjtött hulladékok frakciók szerinti kezelése
Műanyag hulladék: 
Beszállítás után a műanyag tényleges válogatása, majd bálázása történik. A műanyagpalackok kupakjainak kézzel történő eltávolítása után bálázó gépekkel történik a palackok összepréselése. A bálázott műanyagot mennyiségi regisztrációt követően, szerződés alapján további feldolgozásra értékesítik, a feldolgozási tevékenységhez engedéllyel rendelkező cégnek. 
Papír hulladék: 
A KVG Rt. által beszállított mennyiség a központi telephelyre érkezés után további válogatásra kerül (hullámpapír, vegyes papír), amit a bálázás követ. Az idegen beszállítóktól az átvétel súlymérés alapján történik. A papír mennyiségének regisztrációja az átvételi, és kifizetési pénztárbizonylat alapján történik. A súlymérés után a papírt értékesítik. A szállítás saját gépjárművükkel történik az újrafeldolgozás helyszínére.
Veszélyes hulladékok: 
Veszélyes hulladékok ideiglenes tárolása a KVG Rt. központi telephelyen kialakított hulladékudvarban történik. A hulladékudvart Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a kaposvári regionális hulladéklerakó beruházás részeként építette meg.
Veszélyes hulladék beszállítás csak a lakosság részére megengedett, a háztartásokban keletkező mennyiségek figyelembevételével. Ez összhangban van a DD-KÖFE 1379-2/2002. működési engedélyével.
A veszélyes hulladékok ideiglenes elhelyezésére korszerű, a szükséges védelemmel ellátott tárolók kerültek kialakításra.
A tároló boxok kialakításánál a veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozó 98/2001 (VI.15.) Kormányrendelet irányelvei érvényesültek.
Az átvehető veszélyes hulladék fajták:
	Szárazelem;

Akkumulátor;
Gyógyszerszármazékok, maradványok;
Növény védőszerek;
Fáradt olaj;
Festék és hígító maradékok.
A veszélyes hulladékokat átmeneti tárolás után arra jogosultsággal rendelkező szolgáltató szállítja el, illetve ártalmatlanítja. 


5.6.2.2. A tároló helyiségek leírása
Az I.-es számú épület nyugati felében lévő tároló helyiségek száma 6 db. Az épületben elkülönítetten kerültek kialakításra a különféle veszélyes hulladékok tároló helyiségei.
1. sz. Lakk és festék maradványgyűjtő, tároló
A véletlenszerűen elfolyó anyag összegyűjtésére a padozat közepén elhelyezett kármentő edény szolgál. Festék és lakk elfolyása esetén az edény tartalmát vissza kell önteni a tároló edénybe. A padozatra kerülő kisebb szennyezés esetén a 120 literes edényben található homok kármentő anyag használandó. A helyiséghez poroltó készülék tartozik.
2. sz. Étkezési és növényi olaj gyűjtő, tároló
A helyiségben zárt hordókban tárolják az anyagot. Az esetleges elfolyó olajat a kármentő edényzet összegyűjti és így a hordókba visszaönthető. Az olaj felitatására homokot kell alkalmazni. A kármentesítő homok kuka edényben található, mennyisége 120 liter.
3. sz. Fáradt olaj tároló
A helyiségben hordókban és műanyag kannákban tárolják az anyagot. A kiömlő olaj a padozatban elhelyezett kármentőben fogható fel, melynek tartalmát vissza kell önteni a hordóba. A padozatra kiömlő olajat homokkal kell felitatni. Tároló felszerelése: 1 db tűzoltó készülék, 120 liter homok, műanyag edényben tárolva.
4. sz. Lejárt szavatosságú növényvédőszer tároló
A helyiségben zárt tárolóedényekben kell gyűjteni a növényvédőszer maradványokat. Az esetlegesen kiömlő anyag a padozatba épített mentesítő műtárgyon keresztül az épületen kívül elhelyezett erre a célra kialakított műanyag vízzáró zsompba kerül. A helyiség felszerelései közé tartozik 1pár gumikesztyű, védőszemüveg.
5. sz. Lejárt szavatosságú gyógyszer maradvány tároló
A helyiségben zárható edényekben gyűjtik a gyógyszer maradványokat. A helyiség tisztítása esetén a csurgalékvíz zárt mentesítő csatornán keresztül távozik a műanyag vízzáró zsompba.
6. sz. Akkumulátor és szárazelem tároló
Az akkumulátor tárolóban véletlenszerűen kifröccsenő savat mészhidráttal {Ca(OH)2} fel kell itatni, majd a tároló aljzatot felmosva a csurgalékvíz a gyűjtő aknába vezethető. A szennyvízet az aknában kalcium-hidroxiddal kell közömbösíteni. A közömbösítés hatékonyságát lakmuszpapírral ellenőrzik. A tároló helyiségben kalcium-hidroxidot, lakmuszpapírt, védőszemüveget, saválló gumikesztyűt, és lapátot kell tárolni. Ezenkívül a helyiség felszereléséhez tartozik, egy 35 literes, jól záródó fedelű műanyag edény amiben a mész-hidrátot tárolják.
5.7. A felhalmozott hulladékok tárolásának, helyzetének (problémakörének) ismertetése
Jelenlegi ismereteink szerint felhalmozott hulladék, amelynek végleges elhelyezése nem megoldott, a település területén nem található. Illegálisan lerakott hulladékról beszélhetünk, de ezen helyek felszámolása folyamatosan történik.
A város egyes részein, számos illegális hulladéklerakó található (melyek bizonyos mennyiségű veszélyes hulladékot is tartalmazhatnak). A Városgondnokságnak köszönhetően, ezeknek a helyeknek a feltárása és felszámolás folyamatos. Részletes felmérés (a lerakók pontos helye, mennyiségek, stb.) nem történt, így csak azokról a lerakókról van információnk, amelyekről megtörtént a hulladék elszállítása. Az elszállított mennyiség hónaponkénti bontásban, összefoglalva a következő táblázatban láthatóak.



21. táblázat
Észlelt illegális hulladéklerakó helyek 2002. évben

Illegális hulladék lerakóhely
Elszállított mennyiség m3 havi bontásban*

01
02
03
04
05
06
07
Áchim A. u-i üres telek
8
7





Körtönye bükk

12




40
Móricz Zs. u. 52. sz. épülettel szemben

15





Móricz Zs. u. – Nádasdi u. sarok

3





Nádasdi u. 86.

8





Garázsváros (Búzavirág u.)

32





Átmeneti szálló melletti terület

16





Nyugativánfa u. – Béla király u. sarok

8





Kecelhegyalja u. régi Kapos híd mellett

6


12


Csík F. sétány folytatása






500
Berzsenyi u. 20. udvar





20

Töröcskei tóhoz vezető út





8

Bencés romokhoz vezető út





15

Kisgáti patak



12



Összesen
8
107
0
12
20
35
540
722m3
Forrás: Polgármesteri Hivatal, Városgondnokság 
A fenti táblázatban szereplő illegális hulladéklerakók helye, elszállított hulladék pontos mennyisége, elszállításának időpontja ismeretes ezek felszámolásra is kerültek. A folyamatosan újra keletkező illegális lerakók felmérése és felszámolása kiemelt feladat.

5.8. A települési szilárd hulladékgazdálkodás helyzetelemzésénél előírtakon túl ismertetendő tényezők
5.8.1. A másodnyersanyag visszanyerés és a hasznosítás aránya a tervezési területen
A hulladékok biológiailag lebontható szerves anyag tartalmának csökkentése érdekében a lerakót üzemeltető KVG Rt. az alábbi intézkedéseket tette:
	“kísérleti” komposztálást indított el a lerakó területén, mely nem rendelkezik megfelelő komposztálási technológiával.

komposztálótelep üzemeltetését tervezi, mely irányába már konkrét intézkedések történtek (a telep a tervezés időszakában engedély kiadására várt).
A Belügyminisztérium “szelektív települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatás fejlesztése” című pályázat nyújtotta forrásból Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az alábbi 5.000 t/év kapacitású komposztáló berendezéseket vásárolta:
	Caravaggi BIO 400 ágaprítógép,

Caravaggi Vaglio 1500 rostagép,
Caravaggi Rivo 280 forgatógép.
5.8.2. a 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 Kaposvári regionális hulladéklerakó telep üzemeltetési szerződése szerint a lerakóra beszállító Kaposvár és a beruházásban is részt vevő 31 települések (4. sz. melléklet) lélekszáma 96.497 fő. Valamennyi településen a KVG Rt. végzi a hulladékgazdálkodási szolgáltatást. A szolgáltatás kommunális hulladékszállításból és szelektív hulladékgyűjtésből, valamint ártalmatlanításból-hasznosításból áll.
A szelektív hulladékgyűjtés minden település esetében kiterjed a papír, a műanyag és különös tekintettel és gyakorisággal a (szerves) zöldhulladékokra. A KVG Rt.-nél rendelkezésre állnak azok a magas színvonalú célgépek, amelyek a gyűjtést, szállítást megoldják. Valamennyi településről a Kaposvári regionális hulladéklerakó telepen kialakított komposzttelepre szállítja be a szelektíven gyűjtött zöldhulladékot. A telepre ezen kívül külső beszállítóként jelentős mennyiségű zöldhulladék kerül be a város 1.500.000 m2 zöldterületéről, valamint közületek magánterületeiről. 
A KVG Rt. kísérletet tett a kommunális vegyes hulladék komposztálására. A tíz héten át tartó kísérletet a regionális hulladéklerakó telepen végezte. A kísérlet egyik fő célja az volt, hogy az Rt. által üzemeltett hulladéklerakók maximális kihasználtságát el lehessen érni annak érdekében, hogy a létesítmények a lehető leghosszabb ideig befogadóképesek legyenek, minél több hulladék átvételét, és tárolását tegyék lehetővé. Cél az is, hogy a  kezelés által csökkenjen a hulladék tömege, térfogata és környezeti ártalmassága.
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A komposztáláshoz felhasznált hulladék összetétele
Forrás Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program

A kísérleti eredményekből kitűnik az eljárás hasznossága mind a hulladéktérfogat csökkentése, mind pedig a hulladék ártalmatlanítása szempontjából. Ezenkívül a folyamat során keletkezett komposztanyagot az értékesítésen kívül közvetlenül a hulladéklerakóban is fel lehet használni mint takaróanyagot, rekultivációs vagy egyéb célokra. Ez azonban további kezelést, és válogatást tenne szükségessé.
A kísérlet eredményességét mutatja, hogy a beszállított hulladékmennyiség, 104.655 m3-e, a kísérlet során 59.235 m3-re redukálható le, vagyis közel 50%-os csökkenés realizálható a vegyes háztartási hulladék utólagos komposztálásával.
A telephelyen jelenleg rendelkezésre áll egy 30x100m-es beton burkolatú terület, amely felhasználható erre a célra. Az átlagos évi beszállított hulladék térfogata 100.000 m3 amelyet egy év alatt folyamatosan lehetne komposztálni. Az elrendezési terv adataival számolva 2,03 m3 hulladék komposztálásához 1 m2 felületre van szükség.
Tekintettel arra, hogy a házi komposztálókba kerülő biohulladék nem jelenik meg a települési hulladékban, ennek mennyiségét a helyi tervben nem lehet figyelembe venni. A házi komposztálást azonban a lehetséges eszközökkel szorgalmaznia kell az önkormányzatnak, saját létesítményei tehermentesítése érdekében. 

6. A települési folyékony hulladékkal való gazdálkodás helyzetelemzése

6.1. A településen keletkező települési folyékony hulladék mennyisége, gyűjtése
Kaposvár város 2002. éves adatok alapján számított összes lakásszámra vetített közel 86,4 %-os csatornázottsági mutatója az országos átlagosan 48 %-os értéket jelentősen meghaladja. Az adatok szerint a város 27.086 lakásából a közműves csatornába bekötöttek száma 23.412. Az elválasztó rendszerű gravitációs csatornahálózat hossza 146,84 km és 11 db automatikusan működő szennyvízátemelő biztosítja, hogy a szennyvizek a tisztító telepre kerüljenek. 
A csatornázottság növelése érdekében egyrészt a csatornázott utcákban bekötéssel nem rendelkező ingatlanok rákötését kell szorgalmazni, másrészt a 39 db részlegesen ill. nem csatornázott utcákban kell új gerinc és bekötővezetékeket megépíteni. 

22. táblázat 
A településen keletkező folyékony hulladék mennyisége

Leé (m3/év/fő)
Mennyiség (m3/év)
1,2
32.541
Forrás: Kaposvári Vízművek Kft.

Leé-lakosság egyenérték: az összes keletkező (ipari, lakosság) szennyvíz szennyező anyag tartalma az átlagos lakossági szennyvízhez viszonyított aránya. 

Kaposvár csatornázatlan területeiről, valamint a közeli településekről szennyvízszippantó gépjárművekkel szállítják a szennyvizet a kaposvári telepre. A Kaposvári Vízművek Kft. nyilvántartásában 11 szennyvízszippantással foglalkozó vállalkozó szerepel. A folyékony hulladék szállítását zárt rendszerű, csurgás mentes gépkocsival végzik. A vállalkozók a szippantott szennyvíz szállítására és szennyvíztelepen való elhelyezésére szerződéssel rendelkeznek.


23. táblázat
Szennyvizet begyűjtő, szállító vállalkozók

Begyűjtő neve
Begyűjtött mennyiség (m3/év)
Kapacitás, engedélyezett mennyiség (t/év*)
Kezelési mód
Hidromobil Kft.*
3.740
n.k.
Szennyvíztisztító telep
Unió Kft.*
4.007
n.k.
Szennyvíztisztító telep
Kapos Clean Kft.*
5.095
n.k.
Szennyvíztisztító telep
Horváth Imre*
1.011
n.k.
Szennyvíztisztító telep
Párkányi Zsolt
1.131
n.k.
Szennyvíztisztító telep
Bodor Attila
2.984
n.k.
Szennyvíztisztító telep
TOI-TOI Kft
508
n.k.
Szennyvíztisztító telep
Fuvar Kft.
1.075
n.k.
Szennyvíztisztító telep
Szenna Pack Kft.
12.030
n.k.
Szennyvíztisztító telep
KO-HO MIX Bt.*
904
n.k.
Szennyvíztisztító telep
HBP-SPED Bt.
56
n.k.
Szennyvíztisztító telep
Összesen
3.2541
n.k.

n.k. : nem korlátozott mennyiségben szállíthatnak
Forrás: Kaposvári Vízművek Kft.
Az 5/1998 (II. 10.) számú Önkormányzati Rendelet szerint, mely Kaposvár közigazgatási területére vonatkozóan meghatározza azokat a szolgáltatókat, akik a szennyvíz szippantását végezhetik csillaggal jelöltük meg.
(Meg kell jegyeznünk, hogy a KO-HO MIX Bt. a 2002-es évben vette át Bodor Attila vállalkozását. A Kapos Clean Kft. pedig átalakult Tóth Csaba magánvállalkozóvá.)

6.2. A települési folyékony hulladék kezelése 
A Kaposvári Vízművek Kft. által 1994. óta üzemeltetett elválasztott rendszerű kombinált (gravitációs és nyomás alatti) szennyvízelvezető hálózat az alábbi jellemzőkkel rendelkezik. 

6.2.1. A szennyvízelvezetés koncepciója, vonalvezetése
A kaposvári szennyvízrendszer jelenleg egy központi tisztítótelepből és két elkülönült település (Kaposvár Megyei Jogú Város és Taszár község) gyűjtőkörzeteiből áll.
2002-ben kaposvári 23.412 db fogyasztói helyről a házi bekötőcsatornák, gyűjtőcsatornák és főgyűjtő csatornák a terepi adottságok miatt gyűjtőkörzetekben vezetik a keletkező szennyvizeket gravitációs üzemben a mélyponti hálózati szennyvízátemelőkbe. Az átemelőkből nyomóvezetékek igénybevételével (nyomás alatt) juttatják el a szennyvizet az elvezetés irányába eső magasponti gravitációs gyűjtő- vagy főgyűjtő csatornába I. számú szennyvíztisztító telep végátemelőjébe.
Nyomóvezeték-páron nyomás alatt gravitációsan vezetik Kaposvár város szennyvizét az új, II. számú szennyvíztisztító telepre, ahol a szennyvíztisztítás és a tisztított szennyvíznek a befogadóba (Kapos folyó) vezetése történik meg. 

6.2.2. Üzemeltetés
A város ma még csatornázatlan településrészeinek terveit a ’90-es évek közepén elkészítették. A Szentjakabi városrészre és egyéb utcákra, valamint a Töröcskei városrészre csak az elmúlt években készültek tervek. A belvárosi kőagyag csatornák elöregedtek, a csőkötések és aknahibák miatt infiltráció és exfiltráció egyaránt lejátszódhat. Ezenkívül a hálózat egyes szakaszain kivitelezési hibák, vagy nem kivédhető utólagos magassági értelmű elmozdulások, valamint túlterheltség miatt iszapkiülepedés is előfordulhat.

6.2.3. Szennyvízkezelés
1989-ben adták át az új, II. számú szennyvíztisztító telepet a 61. sz. főközlekedési út mentén. A telep eredeti hagyományos eleveniszapos technológiáját korszerűsítendő 1995-ben intenzifikálták az ún. A2/O eljárást, amely a hagyományos eljárás szervesanyag-eltávolításán túl nitrogén és bizonyos mértékű foszfor eltávolításra is alkalmas. A régi telepen szennyvíztisztítás nem történik csak előkezelés (rácson való szűrés, mésztejadagolás, levegőztetés). Az itt található végátemelő végzi a kaposvári szennyvizeknek az új telepre történő eljuttatását. Ezután a mechanikai tisztítás a hokokfogón történik, feladata az ülepíthető szervetlen anyagok leválasztása. A durvaszűrés következő műtárgya az osztómű és dobszűrők és az előülepítők (ülepítés és flotáció), feladata a durvább, szuszpendált, részben pelyhesedett szerves anyagok zömének eltávolítása. Az innen kikerült, kezelt szennyvíz biológiai tisztítási fokozatra kerül. A kevert szennyvíz biomasszájában foszfátkioldódás indul meg, utóülepítőből recirkulált eleveniszap-pelyhek mikroorganizmusai a szennyvízbe oldódnak. 
Az utóülepítőkben (ülepítés és flotáció), az eleveniszap és a szennyvíz elválasztása folyik. A beérkező szennyvíz tisztítása során elért mikrobiológiai szennyezettségi szint, az utolsó technológiai tisztítási folyamat elvégzését nem indokolja. Így a kezelt víz, klóros víz adagolásával történő fertőtlenítés nélkül kerül az elvezető csatornán keresztül a Kapos folyóba.
Kaposvár meglévő hálózata, korszerű tisztító telepe alkalmas regionális telepként történő működésre. 2002. évben 3.547.000 m3 szennyvíz tisztítását végezte a Kaposvári Vízművek Kft, ez 9.718 m3/d szennyvízmennyiséget jelent. A telep teljes kapacitását figyelembe véve ez 41-42%-os kihasználtságot jelent. Szabad tisztítókapacitás : 8.514 m3/d.
24.táblázat
Jellemző hatásfokadatok a teljes technológiára vonatkoztatva

Szennyező paraméter
Értéke a nyers szennyvízben (mg/l)
Értéke a tisztított szennyvízben (mg/l)
Tisztítási hatásfok (%)
Határérték a 33/1993. (XII.23.) KTM rend. III. kat. szerint (mg/l)
KOIk
867
54
94
75
BOI5
500
16
97
30
NH4+-N
37
1,13
97
30
ANA-det.
2,5
0,13
95
5
öP
12
3,4
72
csak állóvízre von.
SZOE
28
2
93
10
pH
7,54
7,78
-3
5-9
oldott
900
770
14

lebegő
520
20
96
200
összes sz.a.
1420
790
44

Forrás: Kaposvár Környezetvédelmi Programja

Kaposvár területén 3 egység rendelkezik egyedi szennyvíztisztítóval:
	A KAPOSFIL Fonalgyártó és Értékesítő Kft. 2000. évtől üzemeltet saját szennyvíztisztítót. Mivel a technológiából nem keletkezik ipari szennyvíz, ezért csak kommunális szennyvizet tisztítanak. A tisztítás során fertőtlenítést végeznek (Az egység folyamatos fertőtlenítésre kötelezett.) Fertőtlenítés esetén 1/l higítású hypóoldattal klóroznak. A november-április időszakban vagy a kazánházi Mg-só adagoló meghibásodása esetén 2,5%-os klórmész oldattal történik a fertőtlenítés.

A KOMÉTA 99 KFT. telephelyén technológiai szennyvíztisztítást végeznek. A szennyvíz zártrendszerű gyűjtése megoldott, továbbításra gravitációsan és átemelő segítségével van lehetőség. A kiülepített szennyvíziszapot a KOMPOSZT KFT. telepére szállították. Az üzem kommunális szennyvize tisztítás nélkül kerül közvetlenül a városi hálózatra. Fertőtlenítést nem végeznek.
A MAGYAR CUKOR RT. Kaposvári Cukorgyára által kibocsátott ipari szennyvize ülepítőtavak és biológiai tisztítás után oxidációs tavakba (Sántos), majd a Kapos folyóba kerül. Fertőtlenítést nem végeznek.

6.3. A települési szennyvíziszappal való gazdálkodás helyzetelemzése 

6.3.1. A településen keletkező települési szennyvíziszap mennyisége 

25. táblázat
A szennyvíztisztítók közműveiben keletkezett iszap mennyisége
Szennyvíztisztító mű telephelye
Összes mennyiség (m3/év)
Összes szárazanyag mennyiség (t/év)
7400, Kaposvár, Szennyvíztelep út 2.
37.308
1.678,86
Forrás: Kaposvári Vízművek Kft.

6.3.2. A szennyvíziszap-kezelési jellemzői, hasznosítási módjai, hasznosított mennyiség és aránya, további hasznosítási lehetőségek, ártalmatlanított mennyiség (lerakás) és aránya
Az előülepítő nyersiszapjából, az utóülepítő fölösiszapjából a sűrítés után 4-5 % szárazanyag-tartalmú iszapot nyerünk. Injektálásra alkalmas időszakokban az iszapot az INJEKTOR Kft. speciális gépei 40 cm mélyre az engedélyezett terület talajába juttatják. A társaság szennyvíziszap kihelyezését a Növény- és Talajvédelmi Szolgálat engedélyével, talajtani szakvéleménye alapján végzi.
A 2002-es évben 670 ha-ra volt engedélye az INJEKTOR Kft.-nek:
	60 ha, magánkézben levő földterület,

400 ha-on a Kaposvári Egyetem területein történik,
210 ha, toponári magánszemélyek területein az iszap kihelyezése.
A 670 ha-ból 250 ha-ra történt az iszap injektálása. A kezelni kívánt földterületek kiválasztása szakvélemény alapján történik, attól függően hogy a terület hasznosítása milyen céllal történik. Vizsgálják a talaj összetételét, figyelembe veszik a termelni kívánt növény igényét, csak ezután történhet iszapkihelyezés.
26. táblázat 
A települési szennyvíziszap hasznosítása

Hasznosítást végző neve
Hasznosítás módja
Hasznosí-tási terület nagysága (ha)
Alkalmazott technológia*
Engedélyezett mennyiség (m3/év)
Injektor Kft.
Mg-i elhelyezés
250*
mélyinjektálás
30.000
*a tervezés bázisévében (2002-ben) ekkora területen történt hasznosítás
Forrás: Injektor Kft.

6.3.3. Kaposvár Megyei Jogú Város szennyvízprogramja
Kaposvár Megyei Jogú Város vezetése 2006-ig a város ~100 %-os csatornázottságának elérését tűzte ki célul (100% csak egy elméleti érték). Változást csak olyan adók, bírságok stb. bevezetésétől várhatunk, amelyek anyagilag teszik indokolttá a szennyvízcsatornára való csatlakozást. (Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 40/2004. (VI.11.) önkormányzati rendelet a talajterhelési díjról, gazdaságilag teszik ösztönzővé a szennyvízcsatornára való csatlakozást.)
A települési folyékony hulladékok már olyan mértékben elszennyezték a talajt és a talajvizeket, illetve sekély rétegvizeket, hogy emberi fogyasztásra e vizek alkalmatlanná váltak, az e vizekből termelő kútakat le kellett állítani (nitrát-szennyezettség).
A csatornázottság a belvárosban értelemszerűen teljes, az egyes városrészekben a hálózat vagy szintén teljesen kiépített, vagy teljes kiépítése befejezés előtt áll. A csatornázatlan területek lakossága igénybejelentés után, 75 % feletti érdekeltség mellett, 2002-ben 40.000,- Ft-os közműfejlesztési hozzájárulás befizetésével juthat csatornához. 2004-ben új csatornahálózatra történő csatlakozás esetén szintén 40.000,-Ft, későbbi csatlakozás esetén 60.000-100.000,- Ft közműfejlesztési hozzájárulás esetén lehetséges csak a rákötés. Az önkormányzat így szeretné elérni, hogy a lakosság nagy számban vegye igénybe az épülő szennyvíz csatornarendszert.



7. Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása

7.1. A települési hulladékgazdálkodás célkitűzési általánosságban
A hulladékgazdálkodási stratégia meghatározó eleme egyfelől az Európai közösség Tanácsának a hulladékokról szóló módosított 75/442/EEC keret irányelve, az Európa Parlament és Tanács csomagolásról és a csomagolási hulladékokról szóló 97/C 76/01 határozata. Másrészről a hazai jogrend általános szabályainak meghatározó elemei a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény által a hazai környezetpolitikában elérendő célként deklarált fenntartható fejlődés feltételeinek biztosítása, továbbá az Országgyűlés 83/1997.(IX.26.) OGY határozatával elfogadott Nemzeti Környezetvédelmi Program. Végül rendkívül fontosak a szakterületi szabályoknak keretet adó hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény (Hgt.) és a végrehajtási jogszabályaiban foglalt előírások.
Mindezek értelmében a környezethasználat kedvezőbb arányának kialakításával, a természeti erőforrások hatékonyabb felhasználásával kel elérni:
	a hulladékképződés lehetőség szerinti megelőzését,

a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését,
a keletkező hulladék minél nagyobb arányú hasznosítását,
a nem hasznosuló hulladék környezetkímélő ártalmatlanítását.

7.2. Az átfogó hulladékgazdálkodási célok eléréséhez szükséges háttér
A megelőzés terén: technológia- és termékfejlesztés, anyag- és energiatakarékos, hulladékszegény technológiák preferálása, az életciklus elemzések alapján a környezetkímélő, tartós vagy többször felhasználható, hulladékká válásukat követően “jól” kezelhető, a termelésbe visszaforgatható termékek elterjesztése, a nehezen kezelhető vagy hulladékként a környezetre nagy kockázatot jelentő termékek kiváltása, az ezekhez szükséges piackomform gazdasági ösztönző eszközök alkalmazása.
A hasznosítás terén biztosítani kell, hogy a már kisajátított természeti erőforrás, feldolgozott anyag, létrehozott termék - mint alap- vagy nyersanyag, alkatrész, energiaforrás – minél tovább a termelés-fogyasztás körforgásában maradjon, minél teljesebben hasznosuljon funkciójában vagy anyagában. Szorgalmazni kell a korszerű hasznosító technológiák kifejlesztését és alkalmazását, meg kell teremteni ezek gazdasági hátterét, de épp így ösztönözni szükséges a hagyományos technológiákban is a hulladékok fokozottabb felhasználását.
Az ártalmatlanítás terén törekedni kell a fizikai-kémiai-biológiai módszerek minél szélesebb körű, egyenkénti vagy kombinált alkalmazására. A másképp nem ártalmatlanítható hulladékok – hőhasznosítással egybekötött – termikus ártalmatlanítását kell előtérbe helyezni a lerakással szemben, és csak az ezek után megmaradó, a szükség által meghatározott minimumra korlátozott a hulladékok – megfelelő természetes és műszaki védelem mellett végzett, a táji, természeti adottságok és értékek figyelembe vételével történő – ártalmatlanítása történjen lerakásos technológiával.
A célok megvalósításának alapfeltétele a kezelési lehetőségekhez igazodó hulladékgyűjtési, szelektív begyűjtési és előkezelési módszerek alkalmazása, amelyeket a hulladékfeldolgozó kapacitások fejlesztésével párhuzamosan, összehangoltan kell megvalósítani.

7.3. Helyi hulladékgazdálkodási feladatok 

7.3.1. Nem veszélyes hulladékok vonatkozásában 
Folyamatosan biztosítani kell a vízbázisok védőterületein, az idegenforgalmi, turisztikai célpontok, útvonalak mentén lévő illegális hulladék-lerakóhelyek felszámolását.
Ki kell dolgozni az Európai Unió környezetpolitikájának alapelveivel összhangban a város hulladékgazdálkodási stratégiáját.
Meg kell vizsgálni, hogy a kommunális hulladékártalmatlanítási módszerek közül Kaposvár és térsége esetében melyek gazdasági alkalmazásával csökkenthető a lerakásra kerülő hulladék mennyisége. (deponált mennyiség bálázása, energetikai hasznosítás, komposztálási technológia fejlesztése).
Meg kell vizsgálni az építési törmelék feldolgozó kivitelezhetőségének feltételeit. 
Meg kell kezdeni a távlati szilárd kommunális hulladéklerakó előkészítését, illetve a technológiára épülő feldolgozó, ártalmatlanító és megsemmisítő háttér ipart, különös figyelemmel arra, hogy ezek ne a város belterületén helyezkedjenek el. 
A szelektív hulladékgyűjtést tovább kell bővíteni, különös tekintettel a lakosság körében keletkező veszélyes hulladék begyűjtésére, elhelyezésére, megsemmisítésére.
A szelektív hulladékgyűjtés feltételeit meg kell az egész város területén teremteni, ennek keretében feladatunk:
- a 3 edényes szelektív szigetek számának folyamatos növelése,
- a hulladék beszállításához használt járműpark bővítése,
- válogatómű megépítése,
- a hulladékártalmatlanítás módszerei közül annak alkalmazása, mellyel a lerakásra kerülő hulladék mennyisége erősen csökkenthető,
- a lerakásra kerülő hulladék helyének meghatározása.
- Komposztáló programot kell kidolgozni. 
- Felhagyott lerakó rekultivációs munkáinak megvalósítása, illetve még működő hulladéklerakó rekultivációs terveinek elkészítése.
- Meg kell teremteni az elhullott állati tetemek biztonságos gyűjtését, ártalmatlanítását.
- A telephely-engedélyezési eljárás során a veszélyes hulladékot eredményező technológiák alkalmazásakor fokozott figyelemmel kell eljárni. A veszélyes hulladékok kezeléséről és ártalmatlanításáról szóló kormányrendelet előírásainak teljesülését a beruházás és az üzemeltetés során ellenőrizni kell.

Megvalósítás feltételei:
Az országos és regionális hulladékgazdálkodási tervhez kapcsolódóan a városi program elkészítése.
A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program EU-s támogatási alapokra történő beadásának előkészítése, Kaposvár város gesztori szerepvállalásával.
Az önkormányzat és/vagy a polgármesteri hivatal szerepe:
Az önkormányzat kötelező feladatait az önkormányzati törvény és a hatásköri törvény szabályozza. A rendeletben meghatározott feladatok mellett az önkormányzat feladatai elsődlegesen kezdeményező, szervezői, koordináló jellegűek.
A feladatok megvalósításának eszközrendszere
önkormányzati költségvetés;
központi költségvetési támogatások.

7.4. A hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzései a tervezési területen, a tervidőszak végére várhatóan keletkező hulladékok mennyisége és összetétele
7.4.1. A képződő hulladék mennyiségének várható alakulása 
A hulladékgazdálkodásban előrelátható tendenciák 2008-ig a következők:
		a települési szilárd hulladékok mennyiségének kismértékű emelkedésével kell számolni, ami a csomagolóanyagok és a könnyűfrakció térnyerésének lesz köszönhető;

	amennyiben megvalósulnak a települési folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására létrehozott közszolgáltatás tervezett fejlesztései, a begyűjtött települési folyékony hulladék mennyisége növekedni fog;
	a még ellátatlan településrészek szennyvízcsatorna hálózatának kiépítésével párhuzamosan, a szennyvíziszapok mennyiségének növekedése várható;
	az Országos Hulladékgazdálkodási terv országos szinten a veszélyes hulladékok mennyiségének stagnálásával, illetve enyhe emelkedésével számol, ugyanakkor egyelőre nem lehet megállapítani, hogy a város területén keletkezett veszélyes hulladékok mennyiségének 2000 és 2001 között megfigyelhető csökkenése jellemző tendencia marad-e.

27. táblázat
A képződő hulladék mennyiség várható alakulása (t/év)
Települési szilárd hulladék
2002.
2005.*
2008.*
Mennyiség (t)
32.334
33.950,7
36.666,8
Változás (%)
-
+ 5 %
+ 8 %
*Prognosztizált növekedés a 2001. évi adatok alapján évi 1%-os hulladék növekménnyel számolva.
Forrás: Országos Hulladékgazdálkodási Terv

A tervidőszak alatt a kezelendő hulladék mennyiségének kalkulálása során a következő alapadatokat vettük figyelembe:
	a tervezés időtartama 6 év,

a település lakossága gyakorlatilag változatlan marad,
a keletkező hulladék mennyisége évente mintegy 1 %-kal növekszik,
a hulladék térfogatának 1-2%-os növekedése várható.

28. táblázat
A megadott évekhez tartozó települési hulladékmennyiségek alkotónként

Év
Keletkező hulladék
Építési törmelék*
Kezelendő hulladék
Vegyes szerves
Papír
Műanyag
Fém
Textil
Üveg
Veszélyes hulladék
Egyéb




32%
21%
12%
4%
6%
5%
1%
19%

t/év
t/év
t/év
t/év
t/év
t/év
t/év
t/év
t/év
t/év
t/év
2002.
32.334
3.233,4
29.100,6
9.312,19
6.111,13
3.492,07
1.164,02
1.746,04
1.455,03
291,01
5.529,11
2005.
33.950, 7
3.395,07
30.555,63
9.777,80
6.416,68
3.666,67
1.222,23
1.833,34
1.527,78
305,56
5.805,57
2008.
36.666,8
3.666,68
33.000,12
10.560,04
6.930,03
3.960,01
1.320,01
1.980,01
1.650,00
330,00
6.270,02
*(keletkező hulladék 10 %-a)
Forrás: Országos Hulladékgazdálkodási Terv

A lakossági hulladék összetételének alakulását a KVG Rt. által végzett kísérleti eredmények (1. ábra) alapján számoltuk. A tervezési alapadatokat az alábbi hulladék összetételt feltételezve adtuk meg:
	32%-a vegyes hulladék, kb. fele arányban szerves anyagot tartalmazó hulladék,

21%-a papír,
12%-a műanyag,
4%-a fém,
6%-a textil,
5%-a üveg,
1%-a veszélyes hulladék,
19%-a egyéb hulladék.

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

Hulladék
2002*
2005*
2008*
Települési szilárd hulladék
32.334
33.950,7
36.666,8
Települési folyékony hulladék
32.541
27.344
22.504
Kommunális szennyvíziszap
37.308
45.553
52.711
Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok*
6-8.000
6-8.000
6-8.000
Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok
n.a.
n.a.
n.a.
Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok
n.a.
n.a.
n.a.
Összesen
110.183
114.847,7
119.881,8
*  az építési-bontási hulladék becsült adat és csak a önkormányzati felelősségi körébe tartozó mennyiség szerepel, jövőbeni változása nem becsülhető
Forrás: Országos Hulladékgazdálkodási Terv
Az összesített adatok a 2002-től 2005-re növekvő tendenciát mutatnak a hulladék mennyiségének alakulásában. Ezt elsősorban azzal magyarázhatjuk, hogy a szilárd hulladék mennyiségének növekedése mellett, a keletkező kommunális szennyvíziszap növekedése meghaladja a települési folyékony hulladék csökkenését. 

7.4.2. Csökkentési célok
Települési szilárd hulladék: 
Ebben az alfejezetben nem a keletkezett mennyiség, hanem a lerakott mennyiség csökkentési céljait adtuk meg. A települési szilárd hulladékra vonatkozó (országos) csökkentési célkitűzések alapjai a Hgt. 56.§-a.
Csomagolási hulladék esetében:
A Hgt. értelmében 2005-re el kell érni a minimálisan 50 %-os átlagos hasznosítási arányt (405,5 t). Az anyagában történő hasznosításnál összességében minimum 25 %-ot (102 tonna) kell teljesíteni, és egy minimális, 15 %-os arányt minden anyagfajtánál el kell érni.

30. táblázat
A nem veszélyes hulladékokra vonatkozó csökkentési célok
Szelektíven gyűjtött hulladékok hasznosítása
Csomagoló anyagok
Hulladék
(t/év)
6.596,2
10.602,7


Hasznosítás aránya
%
50
50

Bomló szerves hulladék (komposztálható)
Hulladék
(t/év)
3.235,2
6.864


Hasznosítás aránya
%
25
50
Szelektíven gyűjtött hulladékok
Összes csomagoló anyag
(t/év)
13.190,3
21.205,4


%
35
50

Összes bomló szerves hulladék (komposztálható)
(t/év)
12.941
13.728


%
35
35
Összes hulladék mennyiség
(t)
37.686,6
42.410,8
Hulladék mennyiség tervezett növekedési aránya
%
101,93
108,13
Hulladék mennyiség
(t)
36.973
39.222
Év
2005
2008
Forrás: Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Koncepció
	                                                                                             Kaposvár helyi Hulladékgazdálkodási Terve

	                                                                                             Kaposvár helyi Hulladékgazdálkodási Terve

82

83

31. táblázat
Csomagolóanyagok és biológiailag lebomló hulladékok tervezett hasznosítása változatlan gyűjtőkörzet mellett a kaposvári lerakóra vetítve

Szelektív gyűjtés aránya
%
55,75
64,50
Összes szelektíven gyűjtött hulladék
(t)
20.613
25.298
Lerakóra kerülő összes hulladék mennyiség
(t)
25.050
23.141
Összes újrahasznosí-tott hulladék mennyiség
(t) (t)
11.924
16.081
Összes hulladék mennyiség
(t)
36.973
39.222
Fém
(t)
2.588
2.746
Veszélyes hulladék
(t)
370
392
Év
2005
2007
Forrás: Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Koncepció
Ellentmondásnak tűnhet a 27-28-29. és a 30-31-es táblázat adatai közötti különbségek. Az első háromban az OHT alapján számolt adatok találhatóak, míg a másik kettőben egy tervező cég által becsült adatok, melyeket a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Programban szerepeltettek.


7.5. Hulladékhasznosítási, ártalmatlanítási célkitűzések tervezése
Az önkormányzatnak közvetlen módon nem feladata a területén keletkező hulladék hasznosítása, hasznosító létesítmények kialakítása, azonban a jogszabályok ismeretében terveznie kell a területén keletkező hulladék jövőbeni hasznosítási céljait, amelyet a szelektív gyűjtés után hasznosító szervezeteknek történő átadással teljesít. Majd ezen hasznosítási célok és a jelenleg lehetőségre álló létesítmények ismeretében lehet helyi vagy regionális szinten tervezni a hasznosítási kapacitások bővítését, kialakítását. 
A program céljait a Hgt., az OHT és a RHT alapján határoztuk meg, a települési feladatokat az alábbiakban részletezzük.

7.5.1. A szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztése
A csomagolóanyagokra vonatkozó 50 %-os hasznosítási kötelezettség teljesítésére biztosítani kell, hogy az ország lakosságának 2005-ig 40 %-a, 2008-ig 60 %-a legyen bekapcsolva a szelektív begyűjtésbe.
A településen szelektív hulladékgyűjtésbe bevont lakosság számára vonatkozó célkitűzés: 2005-ig 68.090 fő, vagyis a lakosság 100%-a.
Szelektív hulladékgyűjtés a következő alkotóknál valósítható meg:
	papír, 

műanyag, 
fém, 
üveg,
biológiailag lebontható és
veszélyes hulladékok.
A hulladék visszaforgatásának és újrahasznosításának célja, hogy a hulladékelemek kerüljenek vissza a termelésbe.
További cél, hogy a települési hulladék veszélyes komponensei külön kerüljenek gyűjtésre és részben másodnyersanyagként való felhasználásra.



7.5.2. Biológiailag lebomló szerves hulladék elkülönített komposztálása
A hulladékgazdálkodás kiemelt feladata, hogy a települési hulladéklerakókban ártalmatlanított, biológiai úton lebomló szervesanyag-tartalmat az 1995-ben képződött mennyiséghez képest 2004. július 1. napjáig 75%-ra; 2007. július 1. napjáig 50%-ra; 2014. július 1. napjáig 35%-ra csökkenjen. A biológiai úton lebomló szerves anyagú hulladékok közül elsősorban a települési hulladékban megjelenő biohulladék (konyhai szerves hulladék, kerti és közterületi növényi hulladék), valamint a papír lerakását kell fokozatosan csökkenteni.
A tervezési területen növelni kell:
	a kerti és közterületi zöldhulladék és

a konyhai szerves hulladék elkülönített gyűjtését és komposztálását,
és el kell érni a szerves anyagtartalom lerakásának 25 %-kal történő csökkentését.
A lerakóra beszállított összes szervesanyag tartalmat kell 25 %-kal csökkenteni. A jogszabály értelmében a szerves anyag mennyiséget a lerakás helyén kell csökkenteni.
Az összesen lerakott kommunális hulladék mennyisége 32.334 t, melynek szervesanyag tartalma (az országos átlaggal számolva) 10.346 t. Ez a mennyiség tartalmazza a kistérség települési hulladékának szervesanyag mennyiségét.
A Hgt. értelmében a lerakandó hulladék csökkentendő az összes szervesanyag tartalom 25 %-kával azaz 2.586,5 t-val. 
A cél, hogy 2.586,5 t szervesanyag kerüljön komposztálásra és egyéb hasznosításra.

7.5.3. Hulladékfajták másodnyersanyagként történő hasznosítása
Másodnyersanyagok és hasznosításuk:
	a papír (2005. évig a hulladékká vált mennyiség 51%-a), műanyag (61%), fém (87%), üveg (30%), textil (8%) anyagában történő hasznosítása,

a biohulladékok szelektív gyűjtésének és kezelésének kialakítása, figyelembe véve, a Hgt. előírását, mely szerint 2004. június. 1-ig a települési hulladékok biológiailag lebomló hulladék mennyiségének 25 %-át kell hasznosítani,
a hulladék energiahordozó, szilárd tüzelőanyaggá alakítása és termikus hasznosítása.



8. A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program
A legfontosabb feladat a hulladékokra vonatkozó adatnyilvántartási és -szolgáltatási kötelezettségeknek érvényt szerezni, illetve egy hatékony szoftvert kell kidolgozni.
Mérési adatokkal alátámasztva kell értékelni a hulladékok összetételét, a biológiailag lebomló anyagok lerakására vonatkozó előírások teljesülését. Az alapállapot rögzítése érdekében a hulladék összetételére vonatkozóan mérés sorozatot kell végezni a mérési szabvány szerint. A hulladékanalízist teljes cikluson keresztül kell végezni.
Fel kell mérni a komposztálható hulladékok körét, valamint a komposzt hasznosításának módját és lehetőségét. Ki kell alakítani a gyűjtés eszközrendszerét.
Meg kell valósítani az ismeretterjesztés, szemléletformálás, tájékoztatás, oktatás, képzés megvalósításának eszközeit és tervét melybe javasolt a civil szervezetek bevonása:
- a lakosság évenkénti legalább egyszeri tájékoztatása a település környezetvédelmi állapotáról szóló beszámoló keretében;
- az iskolai és óvodai tananyagba be kell építeni a helyi specifikus ismeretek oktatását,
- a szelektív hulladékgyűjtés előnyeit népszerűsítő akciókat kell szervezni.
- lakossági ismeretterjesztő kiadványok terjesztése célszerű,
- őszi és téli társadalmi kampányok megszervezése szükséges.
	Fokozott, és folyamatos ellenőrzéssel meg kell akadályozni az illegális lerakásokat. Szankcionálni kell (jegyzői hatáskör) az elhagyott hulladékok tulajdonosát, vagy annak hiányában a terület tulajdonosát. Megfelelő költségvetési keret elkülönítése ajánlott.


8.1. A hulladékok kezelésének racionalizálását elősegítő intézkedések
8.1.1. A hulladékkeletkezés csökkentésének eléréséhez szükséges beavatkozások lehetőségei, feladatai
A hulladékgazdálkodási program prioritása: környezeti komfort javítása. 
E prioritás szolgálja a minőségibb élet feltételeinek, a környezet esztétikájának javítását, és a környezeti elemek védelmét.
A települési szilárd hulladékok mennyiségének kismértékű emelkedésével kell számolni, ami a csomagolóanyagok és a könnyűfrakció térnyerésének lesz köszönhető. A civil szervezetek véleményével azonosulva szükségesnek ítéljük a tudatformálást, ismeretterjesztést, oktatást és tájékoztatást.
Ennek megfelelően az alábbiakban részletezzük a legfontosabb programelemeket.
A hulladékkeletkezés csökkentésének legfőbb eszköze a tudatformálás. A csökkentés eléréséhez a cselekvési program az alábbi főbb intézkedéseket tartalmazza:
32. táblázat
Az oktatási, képzési, tudatformálási program elemei
Kezdeményezés
Rövid leírás
Példa
Mutató
Eredmény
Oktatás, információ, tudatformálás
Hulladéktermelés megelőzési javaslatok
Az elért eredmények kommunikálása a lakosság felé
Plakátkampány
Hulladék folyóirat
Hulladékgyűjtési naptár
Hulladékmegelőzési javaslatokról szóló brosúrák
Környezetbarát háztartási tisztítótermékekről szóló brosúrák
A hulladékokról szóló tájékoztatók a helyi médiában
Kirakott poszterek száma
Lakosság tudatformálása
Iskolai oktatási programok
Hulladékminimalizálásról szóló tanterv kidolgozása

Projektbe bevont iskolák száma
Az iskolalátogató ifjúság tudatformálása
Önkormányzati ismeretterjesztés
Komposztálás népszerűsítése
Szelektív hulladékgyűjtés fontosságának tudatosítása
Veszélyes hulladékok megfelelő begyűjtésére vonatkozó nyilvántartási rendszer kialakítása
Komposztálásról,
Szelektív hulladékgyűjtésről,
Veszélyes hulladékokról
előadás sorozat szervezése
Látogatottság, a program alkalmazóinak száma
Az Önkormányzat tudatformálása


8.1.2. A hulladékhasznosítás célkitűzéseinek elérését szolgáló intézkedések
A hulladékhasznosítási célokat az alábbi intézkedések végrehajtásával lehet elérni:
	szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztése,

zöld- és biohulladék komposztálással történő hasznosítása,
a szükséges komposztálói kapacitás (komposztáló telep) megépítése.

33. táblázat
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program tervezett létesítményeinek összesítése Kaposvár és agglomerizációja tekintetében

Lakos szám (fő)
Gyűjtősziget (db)
Hulladékudvar (db)
Inert hulladék kezelő (db)
Válogató mű (db)
Komposztáló telep (db)
Depónia (db)
109.527
117
4
1
1
1
1
Forrás: Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Terv

8.1.3. A környezetvédelmileg megfelelő és gazdaságilag megvalósítható, a hulladékártalmatlanítási célkitűzéseket biztosító fejlesztések meghatározása
Kaposvár a Kaposmenti Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer gesztoraként a program keretén belül kívánja megvalósítani a hulladékgazdálkodási területen jelentkező feladatokat. Ebben a programban a lerakással történő ártalmatlanítást kívánják megvalósítani.
A regionális hulladékgazdálkodási program 
A regionális hulladékgazdálkodási program tervezésének okai, célkitűzése
A Dél – dunántúli régió - Somogy, Tolna, Baranya megye – hulladékgazdálkodását áttekintve megállapítható, hogy a három megyében nincs egységes hulladékgazdálkodás. 
Az adott területen jelenleg üzemelő lerakók nagy részét rövid időn belül be kell zárni, a tovább működő lerakókra a beszállítások megnövekednek így kapacitásuk a tervezetthez képest lerövidül. Ezen körülmények figyelembe vételével szükséges egy komplex hulladékgazdálkodási rendszer tervezése és megvalósítása.
A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program közvetlen célja olyan korszerű hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése, amely illeszkedne a már elfogadott és beindítás alatt lévő ISPA programmal lefedett régiókhoz, de törekedne a térség teljes lefedettségére és szakszerű üzemeltetése, amellyel a térségben keletkező hulladék hosszú távú, korszerű, környezetkímélő kezelése és hasznosítása megoldódik.
A projekt általános céljai
A projekt fő célja a Kaposmenti térségi települési szilárdhulladék kezelésének EU szabályozásoknak megfelelő megoldása, az ehhez szükséges műszaki, technikai, szervezeti és tudati feltételek megteremtése; a térségben található meglévő megtelt, vagy “megtűrt” potenciális környezetveszélyeztető hulladéklerakók bezárása, a területek rekultiválása.
További cél a térségben új technikai, technológiai, esetleg gyártási és üzemeltetési kultúra kifejlesztése, a térség gazdasági életének segítése, új munkahelyek teremtésével a munkanélküliek számának csökkentése, a felszín alatti vízbázisok védelme, a védett természeti értékek megőrzése.
Célkitűzés, hogy a hulladékkezelési rendszer megvalósulásának a projekttérség teljes területén 2006-2026 közötti időszakban mindössze kettő regionális települési szilárdhulladék lerakó üzemeljen, amely alkalmas környezetvédő módon, gazdaságosan biztosítani a projekttérség újrahasznosításra már nem alkalmas “maradék” hulladékának lerakással történő ártalmatlanítását.
A projekt megvalósulásával teljesül az a hazai hulladékgazdálkodási cél is, amelyet az Országos Hulladékgazdálkodási Terv is megfogalmazott, mely szerint 10-15 év távlatában el kell érni, hogy megyénként maximum 2 db korszerű, EU és hazai követelményeknek megfelelő regionális települési szilárdhulladék lerakó üzemeljen.
Összefoglalva tehát az előzőekben bemutatott célokkal tervezett hulladékkezelési rendszer, a jelenlegi jogszabályoknak és az Európai Unió előírásainak megfelelő összes elemét az tartalmazza az előírtakat:
	Hulladék elhelyezése, korszerű nagytérségi hulladéklerakókon.

Tömörítős, pormentes háztartási hulladékgyűjtés.
Átrakóállomások alkalmazása, többlépcsős hulladékgyűjtés.
Szelektívgyűjtés a lakossági hasznosítható hulladékok elkülönített gyűjtésére.
Hulladékudvarok rendszerének kialakítása.
A hasznosítható hulladékok válogatása és ipari előkészítése.
Bio (zöld) hulladékok hasznosítása (komposztálása).
A jelenleg használt lerakók bezárása, illetve a felhagyott lerakók rekultiválása.
energia újrahasznosító mű. 

A projekt konkrét céljai
Meglévő és környezetvédelmi működési engedéllyel rendelkező hulladéklerakók továbbüzemeltetése az engedélyekben rögzített időpontokig vagy a rendelkezésre álló lerakótérfogat megteléséig továbbá a környezetvédelmi felülvizsgálatok intézkedési terveiben rögzített beruházások elvégzése.
Meglévő és környezetvédelmi működési engedélyezési eljárás alatt álló hulladéklerakók továbbüzemeltetése az engedélyekben rögzített időpontokig vagy a rendelkezésre álló lerakó térfogat megteléséig és a környezetvédelmi felülvizsgálatok intézkedési terveiben rögzített beruházások elvégzése.
Hulladék-válogató üzem létesítése.
Komposztáló telep létesítése.
Inert hulladék kezelő létesítése.
Regionális hulladéklerakó létesítése.
A térségben településenként keletkezett települési szilárdhulladékok teljeskörű és szelektív szervezett gyűjtési rendszerének kialakítása, az ehhez szükséges felvilágosító munka és PR tevékenység elvégzése, a kiszolgáló gyűjtő, szállító és kezelő rendszer kiépítése hulladékudvarok, gyűjtőszigetek kialakításával, átrakó állomások létesítésével, a szükséges eszközpark, (gyűjtőedényzet, szállítójárművek) megteremtésével. 
Hét (7 db) meglévő szigeteletlen hulladéklerakó bezárása, meglévő hulladéklerakók rekultivációja a hulladéklerakók bezárása és utógondozása.
A felhagyott hulladéklerakók megszüntetése, rekultiválása.

A projekt az alábbi létesítményeket, munkafeladatokat tartalmazza Kaposvár és agglomerizációja tekintetében:
Nagy kapacitású, regionális hulladéklerakó telep létesítése, csomagolási technológia bevezetése (1 db).
Inert hulladékkezelő telep létesítése (1 db).
Regionális hulladékválogató központ létesítése lehetőleg a meglévő vagy az új hulladéklerakó telepen (1 db).
Komposztáló telep létesítése (1 db).
Hulladékudvarok létesítése (3 db).
Gyűjtőszigetek létesítése (117 db).
A korszerű hulladékgyűjtéshez szükséges eszközök, járművek beszerzése.
A felhagyott lerakó és a jelenlegi hulladéklerakó telepnél olyan telítettségi szint elérése hogy rekultiválható legyen, az illegális telepek felszámolása.
Energia újrahasznosító mű. 
A Kaposmenti projektet, az EU infrastrukturális fejlesztéseket támogató Kohéziós Alapjára kívánjuk benyújtani.

8.2. Hulladékgazdálkodási cselekvési program
8.2.1. A hulladékhasznosítási, -ártalmatlanítási célkitűzések elérését szolgáló intézkedések meghatározása
34. táblázat
A nem veszélyes hulladékok hasznosításával, ártalmatlanításával kapcsolatos cselekvési program, a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program szerint
Dokumentáció, feladat
Tervezett költség (Ft)
1.1. Megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére egyszerűsített közbeszerzési eljárás kiírása
0
1.2. Megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére megbízás adása
7-8 millió
2.1. Társulási szerződéstervezet megküldése
0
2.2. Társulási szerződés előkészítése, kiküldése véleményezésre 
0
2.3. Üzemeltető és az önkormányzatok közt létrejövő keretszerződés előkészítése
0
2.4. Keretszerződés véglegesítése (KVG Rt. – önkormányzatok)
0
2.5. Társulási- keretszerződések együttes kiküldése (előterjesztés tervezettel)
0
2.6. Önkormányzati társulás létrehozása
0
3.1. 10% önerő biztosításáról szerződés
0
4.1. Keretzserződés véglegesítése (Kaposvár önkormányzata-RWE)
0
5.1. Költség-haszon elemzés elkészítettése
7-8 millió
6.1. Előzetes pályázat benyújtása a minisztériumnál (kísérőlevél előkészítése)
0
7.1. Minisztériumi jóváhagyatás után soron kívüli feladat egyeztetés (környezetvédelmi hatástanulmány, engedélyeztetési eljárás lefolytatása)
14 millió
7.2. Egységes környezethasználati engedély bonyolítása
5 millió
8.1. Végleges pályázati anyag elkészítése, részletes költséghaszon elemzés 
8 millió
9.1. Tenderdokumentáció elkészítetése



9. A hulladékgazdálkodási tervben foglaltak megvalósításához szükséges becsült költségek
A Kaposmenti terület hulladékgazdálkodását vizsgálva, megállapítható, hogy a térségben létezik megfelelően szervezett, egységes hulladékgazdálkodás, amely az Európa Uniós elvárásoknak azonban nem felel meg. Nem megoldott a hulladékok szakszerű kezelése, a térségben nincs elégséges kapacitású, megfelelő műszaki védelemmel ellátott regionális hulladéklerakó. 
Fenti indokok alapján a térség önkormányzatai, Kaposvár gesztorsága mellett, egy komplex hulladékgazdálkodási programba kezdenek. A kaposmenti térséget összefogó – mely átnyúlik a Duna-Tisza közére, valamint 44 baranyai település alkotta térségre - hulladékgazdálkodási projekt összesen 233 települést foglal magába, mintegy 350 ezer lakossal és szezonális vendéggel. A szervezés jelen szakaszában a programban részt vevő települések listájának véglegesítése folyik, a területi átfedések megszüntetését szem előtt tartva. A projekt jelentős területet érint és természetéből fakadóan hosszú élettartalmú megoldást jelent.
Mivel Kaposvár a az egész projekt részese, így ettől kezdve az egész Kaposmenti Hulladékgazdálkodási koncepciót tárgyaljuk, az összes tervezett létesítménnyel.
A projekt az alábbi létesítményeket, munkafeladatokat tartalmazza:
Nagy kapacitású, regionális hulladéklerakó telepek létesítése (2 db).
Inert hulladékkezelő telepek létesítése (2 db).
Regionális hulladékválogató központok létesítése az új, vagy a régi hulladéklerakó telepeken (2 db).
Komposztáló telepek létesítése (7 db).
Hulladékudvarok létesítése (13 db).
Gyűjtőszigetek létesítése (388 db).
Átrakó állomások létesítése (4db).
A korszerű hulladékgyűjtéshez szükséges eszközök, járművek beszerzése.
Energia újrahasznosító mű

9.1. Beruházási költségek, pénzügyi alapadatok alakulása a regionális programban
A beruházási költségek számításánál a projekt teljes, maradéktalan kiépülését feltételeztük 2007-ig bezárólag, hogy a korszerű hulladékgazdálkodási program a 2008-ra tervezett időpontban elindulhasson.
A költségszámításoknál figyelembe vettük az objektív adottságokat, a projekt területén meglévő és rekultiválandó lerakók környezetvédelmi felülvizsgálatban előírt bezárási időpontjait.
A költségek az üzemelés során feltétlenül szükséges beruházási elemeket tartalmazzák.

9.1.1. Szelektív hulladékgyűjtés
A projekt területén bevezetésre kerül a hulladékok elkülönített, szelektív gyűjtése. Az ehhez szükséges gépjárművek, válogatóművek és hulladékudvarok beruházási költségeit a következő pontokban határozzuk meg. Ebben a fejezetben csupán a gyűjtéshez szükséges konténerek, gyűjtőszigetek kialakításának költségét mutatjuk be.

9.1.2. Regionális hulladéklerakó
A beruházási költségek meghatározásánál figyelembe vettük a különböző infrastrukturális adottságokat. Az infrastrukturális beruházások költségbecslésénél a következők megvalósulását feltételeztük:
	telepi út és térburkolatok kiépítése,

térvilágítás kiépítése,
közüzemi csatlakozások,
talajvíz figyelő kutak (monitoring rendszer) kialakítása,
kerítés és véderdő telepítés.
A depóniatér bekerülési költségének meghatározásában a következő feltételrendszer érvényesült: a depónia tér bekerülési költsége a depóniatér kubatúrájának kialakítását, a szigetelő rétegsornak a létesítendő lerakótérre eső költségeit (22/2001. (X.10.) sz. KÖM rendelet szerint), a csurgalékvíz kezelő műtárgyak (szivárgók, drénrendszer, csurgalékvíz medence és a hozzá kapcsolódó műtárgyak) és az egyéb, kis értékű műtárgyak (pl. hulladékfogó háló) kialakítását foglalja magába.

9.1.3. Válogatóművek
A létesítendő válogatóművek beruházási költségbecslésénél figyelembe vettük a hazánkban működő válogatóművek beruházási adatait.
A beruházási költségek, egymástól három elkülöníthető csoportba sorolhatók:
	területelőkészítés,

építés,
gépészet.

9.1.3.1. Terület előkészítés, építés
Ebbe a költségcsoportba tartoznak az infrastruktúra biztosítása (áram, víz szennyvíz, gáz), a tereprendezési és alapozási munkák, a manipulációs terek betonozása, a válogató és tároló csarnokok, valamint a szociális létesítmények építése.

9.1.3.2. Gépészet
Ide sorolhatók a válogató gépsor, az irányítástechnika, a bálázógép, a porelszívás gépészeti létesítményei, valamint a kisegítő gépek (targoncák, tolólapos gép), a hídmérleg, és az egyéb eszközök, konténerek.

9.1.4. Komposztáló telepek
A projekt területén hét darab komposztáló telep épül. 
A tervezett komposztálási módszer a GORE – vagy azzal egyenértékű - komposztálási technológia. E rendszer előnye, hogy más gyártók hasonló tulajdonsággal rendelkező termékei a piacon kaphatók.
A komposztálási technológia legfontosabb eleme, hogy biztosítsa az ideális hőmérsékletet, oxigén- és nedvességtartalmat, valamint képes legyen a folyamatok nyomon követésére és tegye lehetővé a gyors beavatkozást is, amennyiben az elengedhetetlenné válik.
További előny, hogy oly módon oldja meg a komposztálandó anyagmennyiség folyamatos gázcseréjét, hogy kiküszöböli a drága és az idegen testektől gyakran meghibásodó forgatógépek használatát. Ezáltal a létesítmény egyszerűen és gazdaságosan üzemeltethető, hiszen a komposztálandó anyagban a prizma felrakása és lebontása közötti mintegy 4 hetes időszakban emberi beavatkozásra nincs szükség. Az ideális oxigénellátottság eredendően csökkenti a nemkívánatos szagok képződését, ugyanakkor a speciális takaróanyag további védelmet nyújt a szagemisszióval szemben, továbbá meggátolja prizma kiszáradását, illetve túlnedvesedését.
A beruházási költségek kettő, egymástól elkülönülő csoportba sorolhatók:
	területelőkészítés, építés,

gépészet, technológia.

9.1.4.1. Terület előkészítés, építés
Ebbe a költségcsoportba tartoznak az infrastruktúra biztosítása (áram, víz szennyvíz, gáz), a tereprendezési és alapozási munkák, a manipulációs terek betonozása, a csurgalékvíz kezelő rendszer, gépszín és tároló csarnokok, valamint a szociális létesítmények építése.

9.1.4.2. Gépészet
Ide sorolhatók az aprítógép, a kitológémes homlokrakodó és a dobrosta, valamint a GORE komposztáló technológia (GORE lamináttakaró, levegőztető egység (on-floor rendszer), irányítástechnika).
A létesítendő komposztáló telepek beruházási költségbecslésénél figyelembe vettük a hazánkban működő telepek beruházási adatait. 

9.1.5. Átrakóállomások
A területen négy darab átrakóállomás épül. Az átrakóállomások kialakítása azonos, de a méretük a tervezett kapacitások függvényében eltérő. 
A beruházási költségek kettő, egymástól elkülönülő csoportba sorolhatók:
	területelőkészítés, építés,

gépészet, technológia.
Az átrakóállomások műszaki felszereltségének kötelező tartozékai:
	ürítőhely garattal: célszerűen zárt, zsilip rendszerű kialakítással létesíteni. A garat a tömörítő berendezés része, amely azonban célszerűen külön légtérben kell, hogy elhelyezkedjen. A garat légterét elszívó rendszerrel kell biztosítani, és meg kell oldani az elszívott levegő tisztítását. Az ürítőhely szintje a konténerszint felett helyezkedik el úgy, hogy a garat felső síkja és az ürítőhely alsó síkja megegyezik. A garat a törmörítő pajzs felé szűkülő fordított csonka kúp.

tömörítő berendezés: az ürítő garat és a konténer között elhelyezkedő tömörítő pajzs a működtető gépészettel. Ez lehet a konténerrel egybeépített, de lehet attól leválasztható, fix telepítésű berendezés is.
konténer: a képződő hulladék mennyiségétől és minőségétől függő méretű és kialakítású, zárt rendszerű tárolótartály, amely alkalmas a préselő rendszerrel való összekapcsolódásra éppúgy, mint a közúti szállításra. A konténerek és a tömörítő berendezés egymáshoz képest vízszintes irányban elmozdulnak, ezzel biztosítják az üres és tele konténerek cseréjét és a szállítás zavartalanságát.

9.1.5.1. Területelőkészítés, építés
Ebbe a költségcsoportba tartoznak az infrastruktúra biztosítása (áram, víz szennyvíz, gáz), a tereprendezési és alapozási munkák, a manipulációs terek betonozása, a csurgalékvíz kezelő rendszer, gépszín és tároló csarnokok, valamint a szociális létesítmények építése.

9.1.5.2. Gépészet
Ide sorolhatók a fenti listából a tömörítő berendezés, a préskonténerek mozgató szerkezete, a tartalékkonténerek és a számítógépes rendszer. 

9.1.6. Hulladékudvarok
A hulladékudvart a település, - vagy településrészrendezési terve alapján erre a célra kijelölt helyre, vagy ennek hiányában, a szakhatóságok hozzájárulását figyelembe vevő építési engedélyezési eljárás keretében kijelölt helyre kell telepíteni.
A hulladékudvar költségeit az alábbi minimális (műszaki) felszereléssel határoztuk meg:
	a terület legalább 2 m magas körülkerítése, zárható, a teherforgalom számára is megközelíthető legyen

megfelelő kapuval,
porta épület (vagy konténer) szociális helyiségekkel,
az udvar területét lefedő egységes szilárd burkolat,
fedett-zárt tárolórész,
fedett-nyitott, vagy nyitott tárolórész,
a hulladékhozamra méretezett tároló konténerek és hordók (a tároló 	
edényzeten minden esetben és egyértelműen fel kell tüntetni a tárolandó 
hulladékfajtát), 
1 db 200 kg-os méréshatárú mozgatható mérleg,
homoktárló, fűrészportároló,
egyéb felszívató anyagok,
tűzoltó készülékek,
kézi szerszámok,
egyéni védőfelszerelések,
telefon.
Szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy a hulladékudvarok megléte a lakosság komfortérzetét nagyon jó irányba befolyásolja, hiszen a háztartásokban keletkező bizonyos hulladékokat bármikor, díjmentesen oda lehet vinni és környezet kímélő módon lehet elhelyezni.  
A beruházási költségek kettő, egymástól elkülönülő csoportba sorolhatók:
	terület előkészítés, építés,

gépészet, technológia.
9.1.6.1. Terület előkészítés, építés
Ebbe a költségcsoportba tartoznak az infrastruktúra biztosítása (áram, víz szennyvíz, gáz), tereprendezési és előkészítési munkák, rámpaépítés földmunkái, támfalak építése, rézsűkialakítás, térburkolatok és közlekedő utak, kezelő épület, veszélyeshulladék-tároló, fedett tároló és a kerítés építés költsége.

9.1.6.2. Gépészet
Különféle konténerek (5 - 15 m3-es gyűjtőkonténerek, saválló ADR minősítésű konténerek a veszélyes hulladékok gyűjtésére (0,535 – 5 m3)) és az egyéb felszerelések (digitális mérleg, számítógép, biztonsági felszerelések).

9.1.7. Gépjárműpark, szállítóeszközök
A projekt területén a megnövekedett szállítási távolságok, valamint a szelektív gyűjtés és az átrakóállomások üzemeltetése miatt a gépjárműállományt korszerűsíteni és bővíteni kell. 
Az alkalmazott gépjárművek két csoportba sorolhatók:
	tömörítös autók: háztartási szilárdhulladék gyűjtése, szelektív gyűjtés;

konténeres autók: szelektívgyűjtés, hulladékudvarok, átrakóállomások. 

9.1.8. Egyéb költségek
A környezetvédelmi, így a hulladékgazdálkodási projektek meghatározó elemei közé tartoznak a PR munka, a lakossági elfogadtatás, illetve a lakosság bevonása a programba, a tervezési, engedélyeztetési eljárások valamint a beruházás lebonyolítása, tenderkiírások melyekre a beruházási költségek mellett megfelelő forrásokat kell biztosítani. 

9.2. A projekt összesített beruházási költsége
Az előző pontokban részletesen kidolgoztuk a korszerű hulladékgazdálkodási rendszer egyes rendszerelemeinek egyszeri beruházási költségeit, melyeket a következő táblázat tartalmazza.  Kiszámítottuk a teljes projekt költségét, az egyes projektelemek egészére vetített százalékát és az egy lakosra jutó fajlagos beruházási költséget is. 
35. táblázat
Előzetesen becsült költségek 2003. évi árszinten nettó áron ( 1 EURO = 260 Ft)
Beruházások
Mennyiség (db)
Ár (millió Ft)
Ár (ezer EURO)
%
1. Hulladékgyűjtő sziget
388
245,700
945
1,908
2. Hulladékudvarok
13
219,700
845
1,705
3. Inert hulladékkezelő
2
312,800
1.203
2,429
4. Válogatómű
2
1056,000
4.062
8,200
5. Átrakó állomás
4
301,200
1.159
2,334
6. Komposztáló
7
696,535
2.678
5,406
7. Hulladék depónia
2
3550,000
13.653
27,560
8. Rekultiváció
-
3816,450
14.679
29,631
9. Járművek
ROTO és VARIO PRESS célgépek
(4 db célgép, edénymosó adapterrel) 
22
776,000
2.985
6,020
ROLL konténer szállító pótkocsis jármű
4
208,000
800
1,615
Konténeres autó
13
182,000
700
1,413
10. Edényzet /teljes ellátás/
          120 l-es kuka                       

60000

300,000

1.154

2,329
          1100 l-es bobr tartály
2500
150,000
577
1,165
           5 m3-es konténer
1000
150,000
577
1,165
          10-20-30 m3 Roll konténer                   
30
60,000
231
0,466
11. Tervezések, engedélyeztetés (1,4%)*
-
171,078
658
1,331
12. Beruházás lebonyolítása, tender kiírások (1,9%)*
-
229,623
883
1,786
13. Oktató tájékoztató munka, programok összeállítása (0,45%)*
-
53,989
208
0,420
14. PR munka (1,4%)*
-
171,078
658
1,331
15. Tartalék költségek (1,9%)*
-
229,623
883
1,786
Összesen

12879,776
49.538
100,00
Forrás: Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program
* (11-15 ponttokhoz tartozó tételek, az 1-10 pontokhoz tartozó előzetesen becsült költségek százalékos hányada)
(A költségek 233 településre vonatkoznak, és arányosan csökkennek, amennyiben a települések, illetve az érintett lakosok száma kevesebb lesz a tervezettnél.)







1. sz. melléklet
Szelektív hulladékgyűjtési tájékoztató
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Forrás: KVG Rt.
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2. sz. melléklet

A szelektív gyűjtőszigetek eloszlása a város területén
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Forrás: KVG Rt.













3. sz. melléklet

A hulladékfrakciók belgiumi %-os megoszlása

Csomagolási hulladék típusok
Belgium
(m/m %)
Üveg
44,3
Papír-kartonpapír
18,8
Acél
11
Alumínium
1,4
PET
6,3
HDPE
2,3
Téglacsomagolás
2,8
Egyéb hasznosítható
12,9
Egyéb nem hasznosítható
0,2
Összesen
100%
Forrás: Országos Hulladékgazdálkodási Terv
4. sz. melléklet

A Kaposvári regionális hulladéklerakó telepre beszállító 31 település listája

Baté
Mezőcsokonya
Büssü
Mosdós
Cserénfa
Nagybajom
Csököly
Nagyberki
Gölle
Orci
Hajmás
Sántos
Hetes
Somodor
Juta
Somogyaszaló
Kaposfő
Somogygeszti
Kaposgyarmat
Somogysárd
Kaposhomok
Szentbalázs
Kaposszerdahely
Szentgáloskér
Kisgyalán
Taszár
Kiskorpád
Újvárfalva
Magyaratád
Zimány
Magyaregres




