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Í .BEVEZETÉ s

A

Ktirnyezet vé delmé nek általános szabályairől szőlő 1995 é vi Llll. törvé ny szabja meg a

tevé kenysé gek áÍ alános környezetvé delmi krité rí umait.A tÓrvé ny cé lja ,az ember é s környezete

harmonikus kapcsolatának kialakí tása,

a

környezet egé szé nek,Valamint elemeinek

és

folyamaainak magas szintű, összehangolt vé delme, a fenntartható fejlődé s biaosí tása. A törvé ny

a

kiszámí thatóság é s a mé ltányos teherví selé selve szerint megfelelő kereteket teremt az

egé szsé geskömyezethez

. a

való alkotmányos jogok é rvé nyesí té sé reé s elősegí ti:

környezet igé nybevé telé nek,terhelé sé nek é

s szennyezé sé nek csökkenté sé t,

károsodásának megelőzé sé t, a károsodott kornyezet javí tását, helyreállí tásáq

.
o

az emberí egé szsé gvé delmé t az é letminősé g környezetifeÍ té teleí nek javí tásá|

a termé szeti erőforrások megőrzé sé t, fenntartását, az azokkal való é sszerű takaré kos é s

az erőforrások megú julását biáosÍ t l gazdáIkodást;

. az állam más feladatainak a környezetvé delem követelmé nyeivel való összhangját;
. a nemzetközí környezetvé delmi együttműködé st;
. a lakosság kezdemé nyezé sé té s ré szvé telé ta környezet vé delmé retrányuló
tevé kenysé gben, í gy különösen

az államí szerveknek é s az
feladatai

. a

A

önkormányzatoknak

m

a:környezet vé delmé vel összefüggő

látásában;

gazdaság működé sé nek, a társadalm

követel

o
o

el

a környezet állapotának feltárásában, megismeré sé ben,

í , gazdaságí

fejlődé snek a környezeti

é nyekkel való összeh angolását;

a környezetvé delem inté zmé nyrendszeré nek kialakí tását, í lletve fejlesaé sé t;
a kömYezet vé delm é t, megőrzé sé t szolgáló kozigazgatás kialakí tását, illetve fejleszté sé t.

Kömyezet vé delmé nek általános szabályaí rÓl szóIó 1995. é vi Llll. törvé ny 30. paragrafusa

foglalkozí k a hulladé kokkal, megállapí tva a hulladé kok környezetí hatásai elleni vé delem tárgyát
(a

hulladé kok köré 0, valamí nt a kömyezethasználó
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hazai hulladé kgazdálkodási polí tikában

az

199o-es é vektől kezdődon meg

a

i

Terve

korszerű,

nemzetközileg is elfogadott elvek é s prioritások erőteljesebb é rvé nyesÜlé se.Ennek é rtelmé benaz
optimálÍ s arányok kí alakí tásával kell elé rni mí nden hulladé kra vonatkozóan:

o a

hulladé kkeletkezé s lehetősé g szerinti megelőzé sé t, a ké pződő hulladé k

mennyisé gé nek é s veszé lyessé gé nekcsökkenté sé t,

.
.

a keletkező hulladé k miné l nagyobb arányú hasznosí tását,
a nem hasznosuló hulladé kok kömyezetkí mé lő ártalmatlaní tását.

2. ALTALANOS IRANYELVEK
A cé lok elé ré seé rdeké bena Hulladé kgazdálkodásról szóló 2000. é vi XLlll. törvé ny 33. S-a
összhangban

az

Európaí Közössé g hulladé kra vonatkozó í rányelveivel

-a

-

Nemzeti

Környezetvé delmi Program ré szeké ntOrszágos Hulladé kgazdálkodási Terv kí dolgozását
í rta elő.

Az oHT

elfogadását 270 nappal követően

a

Környezetvé delmi FelÜgyelősé gek

irányí tásával terüIeti tervezé sí statí sztikai ré gí ókra kí terjedő Területi Hulladé kgazdálkodási
Tervek ké szÜltek, amelyeket a környezewé delmi mí ní szter rendeletben hirdetett kí . A területi
tervek kí hirdeté sé t27o nappal követően a 126/2003. (Vlll. 15.) Korm. rendelet é rtelmé bena

települé si önkormányzatok kötelesek Helyi Hulladé kgazdálkodási Tervet ké szí teni,é s azt
helyi rendeletben kí hirdetní .

A

126/2003. (Vlll' 15.) Korm. rendelet

a

hulladé kgazdálkodási tervek ré szletes tartalmi

követel mé n y eiről kí mondja, hogy:

A hulladé kgazdálkodási tervek szerkezeti felé pí té sé ét s tartalmi elemeit e rendelet 1.

számú

mel lé klete tartal mazza.

A

rendelet 11.

önkormányzatok

s (t) bek. szerint a tí zezer vagy enné l nagyobb

lakosságszámú telepÜlé sí

helyí hulladé kgazdálkodásí tervé t, valamí nt a tí zezer vagy enné l nagyobb

lakosságszámú társulások, illetve körjegyzősé gek közös

helyí hulladé kgazdálkodásí tervé t

tájé koztatásul meg kell kÜldení az í lleté kes megyei Ónkormányzat
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helyi hulladé kgazdálkodási terveket legké sőbb a területí hulladé kgazdálkodási tervek

kihí rdeté sé től(2003. november 7.) számí tott270 napon belul ké t pé ldányban kell benyú jtaní
a kö rn yezetvé de

Az

l

m

i

fe

l

ügye

l

ő sé gh

ez jóv áhagyás

ra.

átÍ ogó hulladé kgazdálkodií si cé lok elé ré sé hezszüké gesek az alábbiak:

C d m€gelőzé s

teré n: anya1- é s energiatakaré kos, hulladé kszegé ny technolőgiák,

környezetkí mé lőbb, tartós vagy többször

felhasználható, hulladé kké nt ,,jól"

kezelhető anyagok elterjeszté se.

.

a hasznosí tás teré n: biztosÍ tani kell, hogy a már kí sajátí tott termé szeti erőforrás - mint

alap- vagy nyersanyag, vé gső esetben, mint energiaforrás - miné l tovább a termelé sf ogy

.

asztás kö

rfo

rgásában

m

aradjon,

m

iné l teljesebben

h

aszn os u ljon.

szorgalmazní kell a korszerű technotógiák kifejleszté sé t é s alkalmazását, törekední
ke

.

l

l ezek gazdasági hátte

é ,z ártalmatlaní tás

ré n ek m egte rem té sé t.

teré n: törekední kell a megfelelő műszaki vé delem mellett vé gzett

gyűjté s során a hulladé kok fizikaí előkezelé s módszereinek alkalmazására, mellyel a

lerakásos, é geté sesártalmatlaní tási költsé gekgt lehet csokkenteni. (válogatás,
té rfogatcsökkenté s stb.)

A Helyi Hulladé kgazdálkodási tervek cé lja

*

a hulladé kgazdálkodás hierarchikus rendszeré nek é rvé nyre
juttatása

l'. megbí zható adatbázis lé trehozása a kÜlönboző önkormányzati
szinteken

.i. Nemzeti Környezefué delmi Program hulladé kgazdálkodásí
straté giájának megvalós ulása
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Te rve

Országos é s Tertileti Hulladé kgazdálkodásiTerv alapelveí nek é rvé nyesí té se

'." a hulladé kgazdálkodás környezetvé delmi é s gazdaságí
mutatóinak javí tása, az ehhez szÜksé ges inté zkedé sek

{. környezettudatos magatartás kialakí tása a lakosságban, a
h ul

ladé k teljes é letcikl usában,

{. a lakosság által ''termelt'' települé si sztlárd hulladé k teljes
é letcikl usára vonatkozó

Az

h

ulladé kga zdálkodás áttekinté se.

utóbbi é vekben felerősödŐ környezefué delmi törvé nykezé s jelentŐsé gé t, prí oritását

áté rezve a kí sté rsé gmenedzsmentje egy környezettudatosabb

szemlé let kialakí tását tűzte ki

cé lul, amelyet konkré t belső inté zkedé sekkel kí vánnak é rvé nyrejuttatni
é vekben.
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Szigetbecse
ÁtrnuNos ADATzK
Települesi Onkormánrzat cí me:

2321 Szigetbecse, Petőfi u. !+.

Területe:

A teleptilé s teljes közigazgatási

1712 ha,

terÜlete

ameÍ ynek felosztása a következő:
-belterÜlet:

124 ha,

-kÜlterület:

157O ha

-zárt kert:

1B ha

Szigetbecse közsé g földrajzi szempontból Budapest dé li irányában, a Csepel_sziget dé lí
ré szé nfekszik, a ráckevei kisté rsé gré sze.

A települé st é szakróí Ráckeve város, nyugatról Llré v közsé g,
Dömsöd

dé lrőI Makád közsé g, keletről

nagvközsé g határolja, a keleti közigazgatási határ a Ráckeveí (Soroksári) Duna_ág

közé pvonala.

A közsé g

belterÜlete ké t ré szre osztható: ré szben a falu lakon terÜleté re, ré szben a Ráckevei

(Soroksári) Duna-ág (a továbbí akban RSD) menté n minte8y B,5 km hosszú ságban elterülő
hé tvé giházas övezetre. A ké t belterÜleti egysé g kÜlönálló tc;mbot ké pez.

A

közsé g foldrajzi helyzete, törté nelme alapján inkább tekinthető

telepüÍ é snek. Azonban

mezögazdaságÍ

az 197o-es é vektől kezdődően kié pÜlt a hé fué gíházas

terÜlet-

mintegy 650 hé tvé giházzal, amely jelentősen befolyásolja a közsé g jelenlegi arculatát é s
helyzeté t. A kialakult hé fué gitú rizmus melleft jelentős

a

horgász tú rizmus is, melyben

nemcsak az RSD, hanem a falu központi belterÜlete mellen hú zódó Duna-holtág is komoly
szerepet kap.
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A közsé gben 65

Te

n'e

regisztrált Vállalkozás működik, melyek elsősorban környezetbarát jeliegű

kisipari, illefue szolgáltató jellegűek.

A

Közsé gí Önkormányzat megbí zásából

a PESTTERV Kft elké szí teltea közsé g

telepÜlé s

rendezé si ten,koncepcióiát. mely ielenleg szakhatósági egvezteté s alatt áll.

HULLADÉ KCAZDÁLK)DÁs
Hulladé kkezelesi közszolgáltatás

vé gzé sé velmegbí zott cé g

Becker-Pannón ia Kornyezetvé delm i Szol gáltató é s H

u

l

ladé kfel dol gozó Kft

Szé khelve:

i 126 Budapest Hertelendy u. 4/alll.13.

Ké pviselő:

Keszth

Telephely neve,

cí me:

el

yi Lászli

Úgyv

(

Tel.:'l -214-5028)

ezető í gazgatő

sZlCET KFT

2300 Ráckeve Bajcsy Zs. u.66' (Tel.:214B5-294)
Horváth Benjám in Ügyvezető igazgatÓ

Ké pviselő:

A

a lakosság 1oO %-a vesz ré szt, ezáltal teljes körűnek tekí nthetjük a

közszolgáltatásban

lefedettsé get. A szemé tgyűjté s, szállí tás é s kezelé s dí ja 9.32a FtllakáVé v.

Üdritoknet ez 5'442 Ft/7 hó. (110 l-es edé nyzet hetí egyszerí Ürí té setartozí k bele.)

Ha a lakás legalább

2

hónapja nem lakott, akkor

a

tulajdonos, bé rlő mentesÜl

a

szemé tszállí tásí drj fizeté se alól.

Az egyedÜlállóan 70 é ven felÜ|i állandl lakos 100 % kedvezmé n;'ben szemé tszállí tásí dlj
fizeté se alól, ha más jövedelemmel rendelkező nem lakí k a lakásban.

Üdulőtertlleten a szemé tszállí táS időszaka április 1-től október 31_ig tart. Ezen í dőn kí vÜl a

Szigetbecse Közsé g Önkormányzata gondoskodik

a

szemé t elszállí tásáról konté ner

igé nybevé telé vel.

A

szolgáltatÓ a meghatározott dí jat lakott lakás eseté n a tulajdonos, bé rlő, kezelő, stb.

terhé re három havonta, hé tvé gíházak tulajdonosai, bé rlői terhé re é vente ké tszer törté nő
számlázássa l é rvé nyes í th eti.
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Tc

n'e

Kiszolgáló gé ppark

A hulladé kszállí tásra megfelelő begyrÍ jtő-rendszere é s szállí tójárműve van a Becker-Pannónia
Kft-nek. sKoDA, LlAz, MAN tFA, KAMAZ., tömörí tós szállí tó gé pjárművek, valamí nt EsZ
tolólapos munkagé p é s KTo 150es homlokrakodó.

Szilárd kommunális hulladé kot beÍ ogadó lerakóhelv

A

telepÜlé si hulladé kot továbbra is a dömsödí

kisté rsé gi-regionális hulladé klerakóba lehet

elhelyezni.

A szállí tás hetí egy alkalommal törté nik.
A lkalm az ott

h u

l

ladé kgvűitő edé nr^z etek, é tesí tm é n vek bem utatása
l

,

Edé nyzet tí pusa: A lakosság

álló műanyag kukákban helyezi ki

kommunális hulladé kát, amely

nem

önkormányzati,

a

hanem

magántulajdon.
Edé nyzet űrtartalma: 110

A szolgáltató

l

é vente egy alkalommal lomtalaní tást vé gez a s2olgatt"tas alatti területé n, amely

lomtalaní tás időpontjáról.a szolgáltató köteles é rtesí teniaz ingatlanok tulajdonosait, bé rlőit.

A lomtalaní tásban leggvakrabban e|őfordu|ó hulladé kok

.
.

Gumi: a lakosok kb. 25 db abroncsot kiraknak lomtalaní táskor.

Zöldhulladé k Begyűjté se a kommunális hulladé kkal e8),Ütt,
feldolgozása is a dömsödi

s

kommunális hulladé klerakóban törté nik.

ré sze otthon a telken elé geti. A mennyisé gé t csökkenteni kell.

A

komposztálásos

A

lakosság egy

lakosság kis ré szé t

komposztálja.

o
o
.

Elektronikaí hulladé k bizonyos ré szei veszé lyes hulladé knak minŐsÜl.
Fé m hulladé k: a kiskunlacházaiMÉ H telep veszi át.

Papí r é s csomagolási hulladé k a kiskunlacházaí uÉ H telep veszi át.
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Szigetbecse közsé g ÜdÜlőterülete közműves csatornával

el nem

Te

n'e

látott telepÜlé sré sz.Az

üdülőterületről a szippantott szennyví z tengeiyen törté nő elszállí tását é s ártalommentes
elhelyezé sé t:

.
r

sÁvtMAX Kommunális é s Humán Szolgáltató Ktt.(2700 Ceglé d, Batthyány u.
Tóth .|ános vállalkozó (Ráckeve, dr. Skulté ti u. 26.) szolgáltatók

A felsorolt szolgáltatók

a tevé kenysé ghez szüksé ges

2.)

vqzik.

vállalkozóí jogosí tvánnyal rendelkeznek,

é s tevé kenysé gÜksorán a 16/1996. (Vll'15.) BM.-KTM. Számr]

rendeletben foglalt

felté teleknek megfelelnek. A szolgáltatók a szállí tást a lakossági igé n1,bejelenté st követó kettŐ

munkanapon belÜl elvé gzí k.Az elszállí tott szennyvizet

a

Ráckevé n Üzemelő

szennyví ztisztí tó telep Í ogad)a, amely befogadásról é s a fogadott mennyí sé gtisztí tásáról a
szolgáltatók n),ilatkozattal rendelkeznek a szennyví ztisztí tó ú zemeltetójé tőI.

Szi getbecse

. Ki

h u

l

ladé kgazdál kodási .9é l kitűzesei

kell alakí taní a vár[ban

a szelektí v hulladé kgyrijté s rendszeré t. A

városnak

csatlakozní kell olyan hulladé kgazdálkodási rendszerhez, ahol a szelektí ven gyűjtön
hulladé k szelektí ven kerül befogadásra é s feldolgo zásra.

. Az

illegális szemé tlerakásokat fel kell számolni, ávente legalább egy alkalommal

közsé gÍ akarí tási napot kell szervezni a

.
o
.

civil szervezetek bevonásával

A köaerÜletek folyamatos takarí tását el kell vé ge.ni
A közté ri hulladé ktároló edé nyek számát növelni kell
Üdr;lé sí í dőszakon kí vül

az

üdülőterületen konté neres hulladé kgyűjté ssel é s

szállí tással kell megoldani a hulladé kkezelé st.

Szigetbecse Közsé g Önkormányzata elkötelezi magát, hogy

a

programban szereplő

feladatokat következetesen vé greha jtja. Az é ves költsé gveté sben forrást bí ztosí tszakszerű é s

takaré kos gazdálkodás mellettmegvalÓsí tására. Keresi

a

a

mí ndenkori lehetősé gek alapján-a fenti feladatok

gazdasági

é s civil

együttmrjködé sé vel, esetleg tókebevonással törekszik

szervezeti partnereket, akiknek

a

lehető legjobb, leghaté konyabb

egyÜttm űkodé sre.

Csatlakozni kí vánnak a Kozé p-Duna Vidé ki regionálí s szilárdhulladé k gyűjtő rendszerhez.
Szelektí v gyűjté st kí vánnak bevezetni a telepÜlé s több pontján.
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A HULLADÉ KKEZELÉ SSEL KAPCsoLÁTos ALAPVETo MŰsz$<r
KOVETELMENYEK

A hulladé k lerakással törté nő ártalmatlaní tásának alapvetően fontos műszaki követelmé nyeit
a 22/2o01.(X.

1

0.) KöM r. szabályozza.

A települé sihulladé kokra vonatkozÓ kovetelmé nyeket a213/2oo1.(Xl.14.) Korm. r., az
5/2o02.(x.29.) KvVM r. krilön ré szletezi.

A hulladé ké geté sműszaki követelmé nyeit a 3/2002.(|l.22.) KöM r. határozza meg'
Hatósági inté zkedé seket kelltenni annak é rdeké ben,hogy az üzemí gyűjtőhelyek, ill.

veszé lyes hulladé k tárolók megfeleljen ek a 9B/2o01 .(Vl.15.) KöM rendelet 3. sz.
mellé kleté benelőí rt műszaki követelmé nyeknek. A gyűjtóhelyeken é s hulladé ktárolókban
elhelyezett veszé lyes hulladé kok forgás ideje egy é ven belül legyen. A technológiák
engedé lyezé se során elónyben kell ré szesí tenÍ a hulladé kok keletkezé sé nek mí nimalizálására
i

rányuló

tö

rekvé seket'

A cé lok elé ré seé rdeké ben a Hulladé kgazdálkodásról szóló 2000. é viXLlll. Törvé ny a
lakosság számára előí rja, hogy:

-

A fogyasztó köteles a szervezett hulladé kbegyűité tt - ideé rtve a szelektí v hulladé k
begyrijté sí rendszereket is - igé nybe venní .

-

Törvé nyben meghatározott esetekben a fogyasztó köteles a hulladé kká vált termé ket
az annak visszavé telé re kötelezettnek,

- Az

í ngatlantulajdonos

hulladé kokat)

az

a

illetve feljogosí tottnak visszaszolgáltatní .

telepÜlé si hulladé k egyes összetevóit (pl.

a

veszé lyes

önkormányzat rendeleté ben előí naknak megfelelóen köteles

elkÜlöní tetten, a környezet veszé lyezteté sé tkizáró módon gyÚjteni; a meghatározott
begyűjtőhelyre vinni vagY a begyűjté sre feljogosí tott hulladé kkezelőnek átadni.

CONNECT 3 Kornyezetvé delmi, Szolgáltató
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A Hgt a teleprilé si önkormányzatok reszé re kötelező feladatké nt határozza meg

a

következő feladatokat:

- közszolgáltatás megszervezé se (szilárd é s folyé kony hulladé kokra),
- közterÜleten elhagyott hulladé kok begyűjté se, kezelé se
- a kezelóművek Ietesí té seé s üzemelteté se, vagy más szervezé sé ben műkodő
közszol gáltatáshoz való csatlakozás

-

megszervezé se,

közterÜletektisztántaftásának
a közszolgáltatás

a dí jainak megállapí tása

helyi hulladé kgazdálkodási tervek elké szí té se

A Hgt alapján az önkormányzatok rendeletben szabályozhatják továbbá:

A

szelektí v gyűjté smegszervezé sé t,
hulladé keyűjtő udvarok é s szigetek kialakí tását,
válogatóművek é s komposztáló Üzemek lé tesí té sé t.

közszolgáltatás

megszervezé sé vel é s a lerakók Í izemelteté sé velkapcsolatos további

jogszabál yi kötelezettsé gek a tel ep

-

Ü

l

esi

ön

kormán yzatok számára:

Kötelező a telepÜlé sí szí lárd é s folyé kony hulladé k kezelé si közszolgáltatás
megszervezé se:
2000 fő é s a fölötti

állandó lakos eseté n 2002. január 1. napjáí g;

2ooo fő állandó lakos alatt 2oo3. január 1. napjáí g (H8Í . 56.s (1) bekezdé s).

-

Az Üzemeltetőnek (nem minden esetben az önkormányzatra vonatkozó előí rás) a már
Üzemeló hulladé klerakók teljes körű kornyezetvé delmi felÜlvizsgálatát 2 é ven belÜl

el kell vé gezni. A felülví zsgálat elvé gzé sé nektörvé nyi határideje 2003. január

1.

volt (Hgt. 56.s (5) bekezdé s).
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települé sen jelenleg műkodő állatí hulladé ktemető működé sé t környezetvé delmi

szempontból 2oo3. december 31-ig felÜl ketl vizsgálni (71l2OO3.

Nl. 27) FvM

rendelet 1B.s (1) bekezdé se alapján).

Az

Í jzemeltető (nem minden esetfun

az önkormányzatra vonatkozó előí rás) -

ha

jogszabály máské pp nem rendelkezí k _ 2002. március 3t-ig köteles (volt) a
meglé vő, engedé lÍ yelrendelkező vagy üzemelő hulladé klerakót, illetve letirí tŐ
helyet az illeté kes környezetvé delmi felügyelősé gnek bejelenteni (203/2001. (Xl.
14.) korm. rendelet 28.s (1) bekezdé s). Leürí tő hely eseté ben a környezefué delmí

hatóságnak

a

kötelezé st elrendelő határozata eseté ben feltilvizsgálatot kell

lefolytatni.

A

lerakással ártalmatlaní tott hulladé k biolÓgiaí lag lebomló szervesanyag-tartalmát

csökkenteni kell:
2004. jú lius 1. napjáig 75oh-ra,

2007' jÚlius 1. napjáig So"lo-ra,
2014. jú lius 1. napjáig 35"lo+a (Hst. 56.5 (ZIbekezdé s)

A

H8t. hatálybalé pé sé í glé trejött, települé si hulladé kkezelé si közszolgáltatás

ellátására irányuló szerzódé sek 2003. január 1. napján megszűnnek, kivé ve, ha azt a

szerződö felek

a

törvé nyben,

a

közszolgáltatás

ellátására vonatkozó szerződé s

ré szletes felté teleit szabályozl vé grehajtási rendeletben meghatározott felté teleknek
é s tartalomnak megfelelŐen módosí tották (H8t. 56.s (9) bekezdé s).

A

hulladé klerakással kapcsolatos előí rások önkormányzati

feladatokat é rintő szabályai a

22/2001. (X. 10.) KöM rendelet (továbbí akban: Lr.) alapján:

CONNECT 3 Kornyezetvé delmi, Szolgáltató
00 Salgótarján' Rákóczi ú t l 3.
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A

kÜlönbözó

kategóriájÚ hulladé klerakóban

-a

hulladé kok jeg,l'zé ké rőI szlló

külÖn

jogszabály figvelembevé telé vel- a következő hulladé kok lerakása engedé lyezhető:

_
-

veszé lt,es hulladé klerakÓban törté nő elhelyezé ssel veszé lyes hulladé kok;
nem-Veszé l;'g5 hulladé klerakóban törté nő elhelyezé ssel:

-

telepÜlé si szilárd hulladé k, amely kielé gí tía nem veszé lyeshulladé k-lerakóban
átvehetó hulladé kra
átvé tel í

-

a

Lr. 2. számÚ mellé kleté nek megt'elelően megállapí tott

követelmé nyeket,

eg1,é b nem veszé lyes

hulladé kok, melyek kí elé gí tika Lr. 2' számÚ mellé klet

szerinti átvé teli követelmé nyeket,

-

bí ológí ai, ké mí ai,illetve hőkezelé ssel, tartós (legalább 6 hónapí g tartó) tárolással
vag1' más kezelé ssel nyert

olyan Szennyví ztisztí tásbóI származÓ hulladé k é s

csatomaiszap, amelyben a fekál colí é s a fel<ál streptococcus szám ml-ben mé rt
menn;'í sé gea kezelé s során az eredeti é rté k] oo/o_a aIá csökkent,

- az

előkezelé s (befoglalás, beágyazás) után, nem veszé lyes hulladé kké nt

kezelhető veszé lyes hulladé kok, melyek kí elé gí tí k
a Lr. 2. számú mellé klet
szerinti átvé telí követelmé nyeket;

-

í nert hulladé k lerakóban való elhelyezé ssel csak inert hulladé knak minősülő
hulladé k.

Tilos elhelvezni a hulladé klerakókon:

-

folyé kony hulladé kot;
nyomás alatti gázt;
robbanásveszé lyes hulladé kot,
maró, oxidáló, tűzveszé lyes hulladé kot,

fettőző krrhází vagy más egé szsé gÜgyi, illetve állategé szsé gú gyiinté zmé nyből
származó klí nikai h ul ladé kot;

_

használt egé sz gumiabroncsot 2003. jú lius 1-je után, a hulladé klerakóé pí té sműszakí

ljára használt gumiabroncsok, valamí nt a keré kpár
é s az 140o mm ktilső átmé rőné l nagyobb gumiabroncsok

lé tesí tmé nyeinekcé
gumiabroncsok

kivé telé vel, továbbá az aprí tott használt gumiabroncsot 2006. jú lius 1-je után,
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előkezelé s né lk Ül í szen nyr,í zis zapot,

állatí hulladé kot,

minden más tí pusú hulladé kot, mely nem elé 1í tikí
me

A

l l

é kl eté ben m eghatá

r

ozott átvé tel i követel

a

rendelet

2.

számtj

m é n yeket.

lerakásra VonatkozÓ szabályokat összegezve megállapí tható, hog' a települé si lerakókra

vonatkozóan ré szleges, de nagy mé rté kűlerakási korlátozás van é letben a biológiailag
bontható hulladé kokra, 2006 közepé től teljes lerakasi korlátozás lesz a gumiabroncsokra,

illetve csökkenteni kell

a

lerakott telepÜlé si hulladé kban a veszé lyes komponensek

hányadát. Mindezen követelmé nyek teljesí té secsak Úev lehetsé ges, ha

a

telepÜlé sí

önkormányzat megoldja ezek elkrilöní tett gyűjté sé t, illetve az ezt követő külön kezelé sé t.

Ugyanakkor

a

telepÜlé sí hulladé kban számos hasznosí tható frakció

elkÜlöní tett g;,űjté se gazdasági elónyökkel

járhat, ugyanakkor

a

is van,

amelyek

lerakott rnennyisé g

csökkené se meghosszabbí tja a lerakó Üzemelteté sÍ é lettartamát.

A települé sí hulladé kból elkÜlöní tetten gyűjthetó frakciók, valamint

a telepÜlé si hulladé któl

elsődlegesen elkriloní tve gyűjtött csomagolási hulladé k frakcí ók megnevezé sé té s EWC
kÓdszámát a segé dlet 2. Í Üggelé ke tartalmazza.

A 2.

fÜgelé kben felsoroltakon kí vú laz

önkormányzatok felelőssé gí köré be tartozóan mé g más hulladé kok is keletkezhetnek (pl.

állati hulladé kok EWC 02 főcsoport, é pí té síbontási hulladé kok E\^/C 17 főcsoport,
egé szsé gÜgyi hulladé kok EWc 1B főcsoport).

coNNEcT
Telephely:

3
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M

ELÉ RENoŐ HULLADÉ KGAZDÁLKoDÁSl CÉ LoK
MEGHATAROZASA
8. l . H u I I ad é kkel etkezé s

csökkenté si cé Iki tí Í zé seia tervezé si terii I ete n

A települé sí hulladé kgazdálkodásí tervnek kettős szerepet kell betöltení e:

.

se8í tsé 8é Velmeg

kell tudni oldani az adott

települé sen é

lők által

legÍ ontosabbnak tekintett helyi hulladé kgazdálkodási gondokat oly módon, hogy
teljesÜljenek

o Az

m

indazok a jogszabályokban,

országos Hulladé kgazdálkodási Tervben

meghatározort cé lok, amelyeket önkormányzatí

é sa

terÜleti tervekben

szinten kell vé grehajtani, é s

megvalósí tásával országos é s regionáÍ í s szí nten is javí taní a kell

a környezet

állapotán.

Az önkormányzat az a jogokkal é s kötelezettsé gekkel rendelkezó szeryezet, amely legí nkább
ismeri

a

telepillé s adottságait, gondjait é s ennek alapján ké pes pontosan é s konkré tan

meghatározní

a

szÜksé ges beavatkozások fontosságí sorrendjé t; pé nzÜgyí ,szervezeti,

műszaki é s jogí eszközeit áttekí ntve megállapí thatja a megoldásí lehetósé geket.

o

Kötelező a közszolgáltatás

a

me8szervezé se, amely önállóan is törté nhet, Vagy másnak

szen,ezé sé ben működő közszolgáltatáshoz

való csatlakozással is lehetsé ges. A

szomszé dos vagY egymáshoz közeli onkormányzatok tarthatnak közösen

hulladé kkezelő lé tesí tmé nyt(p|. lerakót), Vagy közös
hozhatnak lé tre a közszolgáltatás

Üzemben

gazdálkodl szervezetet

ellátására.

A dömsödi hulladé klerakóra az ÜzemeltetŐ a Becker-Pannónia Kft szállí tja be a telepÜlé si
szilárd hulladé kokat a kí sté rsé gtelepÜlé seiből.

Az

illeté kes környezetvé delmi hatóság (felÜgyelősé 9 csak akkor engedé lyezi

hulladé klerakó

é s egyé b lé tesí tmé nymegvalósí tását,

működé sé t,

ha a

új

terveknek,

előí rásoknak megfelel nek.
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fejleszté si, beruházási támogatások is csak akkor kaphatók hazaí é s EU-alapokból

(lsPA, a csatlakozás uián Strukturális é s Kohé zí ós Alap), ha ezekkel a tervekkel összhangban
vannak.

nem ké szí tieI a tervet, nem lesz lehetősé ge arr4 hogy hazai

Amennyiben az önkormányzat
vagy EU támogatast igé .nyelien.

.

Új telepÍ ilesi hulladé k lerakására szolgálő té tesí tmé nyesetleges kialakí tás4 a Hgt.
előí rásai szerint

(19.s @D kí zárólag té rsé gicé lokra szabad é pí teni.Nagyon

sok

lerakó már í gy rizemel. Tehát a lerakók megvalósí tása é s üzemelteté se az é rintett
önkormányzatok

összefogását,

egyÜttműködé sé t igé nyli, ezé rt straté giai dönté seket

kell hozní , hogy hol, mí lyen felté telekkel, mí lyen idóponttól stb. rakják le a máské pp

már nem kezelhető hulladé kot. Ennek mldját, felté teleit a
ön ko rm án 1zato k társ

A

u lá

telepÜlé si

sí szerződé sben h atárc zzák meg.

hulladé kgazdálkodással kapcsolatos környezeti gondok elemzé se, melyből

megállapí tható, hogy nagyon sok köztilük
regionálí s szí ntrjnek í s tekí nthető, hiszen
megoldására

olyan, amely globális, országos vagy

_ bár volna mód az e1yes problé mák esetí

_ ezek helyi kezelé sé revalamilyen ok!ól nem kerül vagy

kerÜlhet(ett)

sor (pl. pé nzhiány, szaké rtelem hiánya, é rdektelensé g).

Vannak azonban olyan környezetí ügyek is, amelyek a problé ma jeltegé ből adódóan

eleve csak a helyí né l magasabb szintek bevonásávaÍ , koordí nációjával kezelhetők
eredmé nyesen (pl. hulladé kgazdálkodás, szennyví ztisztí tás, ví zbázisok vé delme).
Ezé rt a kÜlönbözó

tervezé sí szintek csak megí eleló összehangolás eseté n lehetnek

igazán eredmé nyesek.

Ahhoz, hogy

a

összehangolhatÓk

szí ntű feladatok jÓl elhatárolhatók é s ugyanakkor
legyenek, etsóké nt a közös szemlé Ieti megközelí té rt, a cé lokat é s
kÜlönbözó

alapelveket kell tisztázni.

CONNECT 3 Kcirnyezetvé delmi, Szolgáltató é s oktató Kft
Telephely: 3 I00 Salgótarján, Rákóczi ú t l 3.
TellFax:06-32/422494
e-mail : bartusr@freemai

I.

hu

84

H e t>,i H u l ladé kgcrdá l kodási

Rackeve é s Té rsé geÖnkormány:ati TargIás

Te

n'e

Fontos, hogy a települé sek köi'nyezetvé delmi tevé kenysé ge ne eg\/Szeri akcí ó

legyen, hanem folyamatos tevé kenysé geksora/ amelyek között

5zoros

összefüggé s van| az előző lé pé seredmé nyeit felhasználva kerrjl sor a következő
lé pé smegval ósí tására.

*

Elengedhetetlen, hogy

a helyí

közössé g é rdekcsoportjai között

konszenzus

alakuljon ki a ten, elemeinek, a vé grehajtás lé pé seinektekinteté ben, é s ezek az

elemek í lleszkedjenek a fenntartható fejlődé st cé lzó hosszú távú regionáÍ í s é s
országos programhoz is.

* Jelen terv a telepÜlesi hulladé kok köré ben é rtelmezhető', illetve a
közszolgáltatás kereté be tartozó, az önkormányzat tulajdonában,
tizemeltetesé ben, megbí zásából közfeladatot ellátó szervezetekné l
egeszsegügy, tömegközlekedes,

közterület-fenntartás,

keletkező hulladé kokkal

foglalkozik.
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3. H u I I ad é kh aszn o s í tő é s -á rta Im atl an í tő kap ac i táso k k i aI akí tásán ak
prio ritásai é s cé Ikití Í zé sei

lerakásra kerülő teÍ epülé si szilárd hulladé k mennyí sé gé nekcsökkenté se, 2008-ban a

lerakásra kerÜlő mennyisé g a jelenlegi mennyisé g

75

olo-a legyen,

ez a

csökkentett

men nyisé g kerülhet lerakásra.

A hulladé kok

keletkezé sé nek megelőzé se é rdeké benkezdemé nyezé sek í ndí tása a lakosság,

cí vil szervezetek bevonásával.
El kell é rni, hogy a kí sté rsé gben ké pződő kezelendŐ hulladé k mennyí sé geösszessé gé b
í dószak vé gé rene haladja meg a 2001 é ví szintet.

"n

^=

A teleptilé si szilárd hulladé kokban található veszé lyes hulladé k mennyí sé gé nekcsökkenté se

A

nem települé si nem veszé lyes hulladé kok mennyisé gé t2o0$-í g kb. 20 % -kal kell

csökkenteni, kornyezetbarát, hulladé kszegé ny technológí ák bevezeté sé vel.

A

szennyví z elvezeté si (csatornázási) é s tí sztí tásí program megvalósí tásával csökkenthető a

teleptilé si folyé kony h ul ladé k men nyisé ge

Az elé rhető legjobb technikák alkalmazásával csökkenteni kell a

szennyví ztisztí tó telepeken

keletkező iszap mennyisé gé t; az iszapkezelé si technológí ák közÜl olyan technológí ákat kell

előté rbe helyezni, amelyek során
m

a

biológí aí lag lehgntható szerves anyag tartalom

í ní málí sracsökkenthető.

2008. vé gé igÜtemezetten begyűjtő-körzetek

kí alakí tása szüksé ges: 2003, 2005, 2008. é ví

ütemezé ssel hulladé kgyűjtő udvarok, hulladé ksy(ljtő szigetek kialakí tása szÜksé ges a fenti

cé lok elé ré seé rdeké ben.

Az é pí té síé s bontásí , é s a nem települé si nem veszé lyes hulladé k hasznosí tásí arányát

is

növelni kell.
Szennyví ziszap hasznosí tási arányának novelé sé rekell törekední a kisté rsé gben.

A

keletkező veszé lyes hulladé kok jelenlegi kb. 15%-os hasznosí tási arányát 3o%-ra vagy

enné l nagyobb arán,vra szÜksé ges növelni.

A

főké nt szé nhidrogé nszármazé kokkal szennyezett talajok, iszapok komposztálással törté nő

ártalmatlaní tását
fel hasz

kell

preferální ,

az í gy keletkezett

komposzt rekultí vácí ós cé lú

nálásának növelé sé vel
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n,e

Veszé l1,g5 hulladé knak minÓsülő folyé kony hulladé kokat kí bocsátó technológiákhoz kezeló

lé tesí tmé nyektelepí té seszÜksé ges ú gy, hogy veszé lyes hulladé kké nti kibocsátásra csak

ví ztelení tett iszap kerüÍ hessen. A telepí tendőkezelő berendezé sek hel1,é nek, számának
kijelölé se a terÜleti közcsatorna szolgáltatókkal vé gzett egyÜttes felmé ré salapján kb. 2006.
é v vé gé iglehetseges.

AkkumuIátor huIIadé kok visszagyiÍ jté sé tki

kell

terjeszteni az 53/2003.(IV.Í 1.) Korm.

rendeIetben eIőí rt visszagy(Í jté si arány eIé ré seé rdeké ben.

Az elektroní kai hulladé kok anyagában törté nő hasznosí tás mellert az alkatré szké nttörté nő
hasznosí tást kell támogatní . Ehhez megfelelő techní kai szí nvonal é s szakmai ké pzettsé gű

munkahelyek teremté se szÜksé ges. Ennek é rdeké ben szelektí v gyűjté s é s szervezett
begyűjté si hálózat kí é pí té se
szüksé ges.

Az autópark fiatalodásával, gé pkocsí használati szokások változásával várhatóan csökken

a

kereslet a használt alkatré szek í ránt. Az autójaví tásra alkatré szenké ntihasznosí tásra é pÜlő

gé pkocsí bontási üzletág tevé kenysé geeltolódik az anyagában törté nó hulladé k hasznosí tás
irányába. Elé rendő cé l a bontók számának csökkenté se, a hasznosí tási technológiák
körzeté be törté nó koncentrálása. A korszerű bontók számának vé gleges tervezé se 20052oo6-ra tehető, amikorra várhatóan körvonalazódnak

a bontásból származó hulladé kok

hasznosí tásának lehetősé geí .

2oo5.jú lius 1-í g a csomagolásí hulladé kok teré n el kell é rní az S}7o-os hasznosí tási

arán1,t

tjgy, hogy az anyagában törté nó hasznosí tás összessé gé ben mí ní mum25% legyen.

A bí ológí aí lag lebomló szerves anyag hasznosí tásí arányát növelni kell.
2oo3'jú lí us 1-je után a használt egé sz gumiabroncs lerakásatilos.20O6. jú lius ]-je után az
aprí tott használt gumiabroncs lerakása tilos. A gumi abroncsok anyagában vagy termí kus
hasznosí tását kell szorga|mazni a kisté rsé gben.

A

lakossági fogyasztásban keletkező fáradt olaj begyűjtő hálózat kialakí tásának elkezdé se

Üzemanyagtö ltő

ál

lomásoknál.

CONNECT 3 KÓrnyezetvé delmi, Szolgáltató é s oktató Kft
Telephely: 3l00 Salgótarján, Rákóczi ú t l3.
Tel/Fax 06-321422494
e-nrai I : bartusr@freemai

L

hu

88

Ráckeve é s Té rsé ge Önkormányzati

Tárylas

Helyi Hu I ladé kgazdálkodasi

Te

ne

Lakosságí fogy'asztásban keletkezó veszé lyes hulladé kok elemek, akkumulátorok, veszé l,r,e5

anyagokkal szennyezett göngyölegek,

festé kmaradványok, gyűjté sé re is alkalmas

hulladé kudvarok lé tesí té setelepÜlé senké nt a tervezé sí időszak vé gé re.Akkumulátorok,
elemek forgalmazási helyein a visszavé tel, begyűjté s biztosí tása.
Amé g működó dögkutak körzeteiben azokfelszámolásával egyidejűleg az elhullott állatok
tetem ei nek gyűjté sé re h űtó-táro

Az

ló kapacitás kial akÍ tása.

megfelelő tároló, kezelő é s
I erakótel epek megfelelő iizem m ódra fej I eszté se, iII etve reku I tiváI ásE
kármentesí té si feladatok elvé gzé se,felszám oI ása

B.4,

Í Ilegií Iis é s környezefué delmÍ Ieg nem

2008. r,é gé í 8a felÜlví zsgálatok alapján
párhuzamosan a dömsödi

a

korszerűtlen illegális lerakók lezárása; ezzel

telepÜlé si szilárd hulÍ adé klerakó komposaáló é s bí ohulladé k

fogadó kapacitásának bőví té seé

s a Kozé yDuna vidé ki regionális

integrált

hulladé kgazdálkodási rendszerhez törté nő csatlakozás szüksé ges. Apaj külterületé n, az
é szaki baromfitelep mellett található lerakó eseté ben Apaj Önkormán'vzata pályázni Í og a
rekultivációra.

Szigetbecse, 20O5. november 28.
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