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Bevezetés
által
elfogadott
A
Magyar
Koztársaság
országgyű|ése
Hul|adékgazdá|kodásró|
szó|ó 2000. éviXL|||.törvényésahozzá kapcso|ódő2412 4 2 l 2 a 0 o . lX | | . 2 3 . l,a9 8 1 2 0 0 1.N|. 15.l, 1l2oo1.l|,24.l, 1612001.r u|l. 18./és
213l2ao1 /Xl. 14.l kormányrendeletek2oo2. január1-tő|újszabá|yozást vezetnek
be a hu|ladékgazdá|kodás
terü|etén.pZ.U]jogszabályok számos kote|ezettséget
és |ehetőséget nyújtanak a telepÜ|ési onkormányzatok számára a helyi
hu||adékgazdá|kodási
feIadatok megoIdása kapcsán. Ennek megfeIe|őenaz
onkormányzatok heIyi hu||adékgazdálkodásitervben határozatják meg a
hulladékkeze|ésife|adataikat, közép és hosszú távú eIképze|éseiket.A
hulladékgazdá|kodásirende|etpedig újhelyi jogszabá|yként_ akár a torvényben
e|őírtaknálszigorúban- szabá|yozhal1aa te|epü|ésenke|etkezőszi|árd,folyékony
és veszé|yeshu|ladékokkal
kapcso|atosteendoket.
PusztaszaboIcs nagykozség hu||adékgazdá|kodásiprogramja aIapját
képezheti a megyei hu||adékgazdá|kodásiterv eIkészultétkovető, helyben
megalkotandó teIepÜ|ési hu||adékgazdá|kodási tervnek.
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A településfőbb adatai
Lakosokszáma:
Lakóingat|anok
száma:

Kereskeclelmi eovséoek száma:

Egyébipariingat|an:
Intézmények
száma:
Kozutakhosszúsága:
Szilárdburko|attal
utakhossza.
e||átott

64.10 fő
2413 db
45 db
qdh

17 db
33 km
8km

Te|epulésifolyékony hulIadékok
Pusztaszabo|cs nagykozség teruletén, osszhangban a Nemzeti
Kornyezetvédelmi
tervben
Programbanés az országos Hu||adékgazdá|kodási
van fo|yamatban.
A
meghirdetett
építése
alape|vekke|
csatornahá|őzat
éscélokka|
ke|etkezo
már műkodő csatornahá|ózat
hosszúsága13,5 km. A te|epÜlésen
szennyvíztisztítóban
szennyvizek tisztításaa nagykozségterÜletén|étesített
torténik.
A szennyvíztisztító
kapacitása500 m3/nap.
Telepu lésiszilárd h ulladéko k
PusztaszaboIcs nagykozség terÜ|etén 1993. óta műkodik szervezett
te|epÜ|ésiszi|árd hu||adékgyűjtés.
A\z. osszegyujtött hu||adékok|erakása az
tnkormányzat tuIajdonában, lváncsa kuIteruleténtalá|ható hulladékIerakón
történik.

z

A telepÜ|ési
hu|ladék|erakó
kornyezetvéde|mi
fe|Ü|vizsgálata
a 2001. évfolyamán
megtortént.A KornyezetvédelmiFe|Ügye|óséga kornyezetvéde|miműkodési
engedélyt2010' december31-igterjedőérvényességge|
megadta,de kote|ezteaz
tnkormányzatot,hogy a |erakóta jogszabá|yoknakmegfe|élővéde|emme|
lássa
e|. A te|epu|ésen
éventehozzávető|egesen7000 m3 te|epü|ési
szi|árd hu||adék
képződik.A hu||adékok
osszegyűjtését
és e|szállítását1993-tó|2001. december
31-ig a Hidrogenerá|Kft. végezte,2002.január 1-to|pedig az onkormányzatá|tal
pá|yázat útjánkiválasztottVertikál Rt. lesz a kozszo|gáltató.2oa2. január 1{ő| a
telepü|ésenosszegyűjtött szt|árd hu||adékokalaz Adonyi Hu||adéklerakónkel|
ártaImatIanítani.
A nagykozségben keletkezó hu||adékokgyűjtése saját tulajdonú,va|amint a
kozszo|gá|tató álta| biztosított60|, 11o42a|, 24o|, 1100| és 4 m3 űrtarta|mú
gyÚjtőedényekbentorténik. A hu||adékokgyűjtése és szá||ítása variopress
rendszerű gépjárművekke|,
pormentes e|járással torténik.A te|epÜ|ési
tisztaság
véde|meérdekébenévente2 alka|omma|a kozszo|gá|tatód.r.;talan
|omta|anítást
végez.
Veszélyes hulladékok
A veszélyeshu||adékok
kezelésemindengazdálkodó egységné|
2001-iga
1a2l1996. kormányrendeleta|apján tortént.Lényegesváltozást je|enta 98l2aü.
rul. 15.l kormányrendeletmegje|enése,mely 2ao2.január 1-tő| új módon
szabá|yozza a veszé|yeshu||adékokka|
kapcso|atosteendőket. A je|en|egiés a
2a02. január 1{ő| érvényesjogi szabá|yozás a|apján torvényesútonveszé|yes
huIladéknem kerÜ|het kozterÜ|etre,vaIamint teIepÜ|ésiszilárd hu||adékba.
Tapaszta|atiadatok szerint azonban a háztartási szilárd hu||adékok
mintegy egy
száza|ékátteszik ki veszélyeshul|adékok,ame|yeka te|epÜ|ési
huIladékka|
egyÜtt
a hu||adék|erakókon
kerÜ|nekelhe|yezésre'E veszé|yeshul|adékoktobbnyire
kimerÜltszáraz e|emek,Vegyszerekke|szennyezelt zacskók és flakonok,haszná|t
étolajok,i||etve lejárt szavatosságú gyógyszerek. KÜ|on ki ke|| emelni az
á||attenyésztésbő|
és növénytermesztésbő|származo veszé|yes hu||adékokat,
me|yek keze|ésea jogi szabáIyozás útjánmegoldottnaktekintheto,azonban a
gyakor|atitapaszta|atok
ezt nem mindigerősítikmeg.
H u Iladékgazdá l kod ás i célok
A NemzetiKornyezetvédelmi
Programban,va|aminta hu||adékgazdálkodási
torvénybenIefektetettcélokértelmébenPusztaszaboIcs nagykozségnekaIapvetó
cé|jao|yanhu||adékkeze|ési
rendszerműkodtetése
a nagykozségterÜletén'
ame|y
osszhangbaná|| a fenti jogszabá|yokés az Europai Unió hulladékgazdá|kodási
direktívájaálta| megfogaImazott
aIapelvekkel.
A legfontosabb célok fontossági sorrendben:

A. Te|epulésifolvékonvhul|adékok
A kozség egészétérintőcsatornahá|ózatte|jes kiépítését
2aa2. december 31.l kovetően, a |akossági rákotések
osztonzése.

B' TelepÜlésiszilárd hulladékok
fe|hagyotthul|adék|erakóra
1. Aa.Önkormányzatitu|ajdonú,
és a reku|tiváció
vonatkozó rekultivációs terv e|készítése,
megkezdése2' A telepÜ|ésen ke|etkező hu||adék mennyiségének
csokkentése.
3. A ke|etkezett hu|ladék miné| nagyobb
kiválogatása és újrahasznosítása.

részének

4. AZ.újranem hasznosíthatóhu||adékfrakciók rendezett,a
kornyezetreártalmatlanIerakása.
bevezetése'
5. A szelektívhu||adékgyűjtés
C. Veszélyes hulladékok
A |akosságnál keletkező veszé|yesanyagok begyűjtésének
megszervezése.
A lefektetett céIok részletes kifejtése
A.

Folvékonvhulladékok

Mivel a te|epü|ésifo|yékonyhu|ladékokosszegyűjtésePusztaszabo|cson
befejezése,a |akossági
a csatornahá|ozatépítésének
megoldott,e|érendőcé|ként
képességéneka
befogadó
rákotések osztonzése' va|amint a szennyvíztisztító
kovető fejlesztésefogaImazhatómeg'
te|epÜ|és
novekedését

B.

TelepÜlésiszilárd hulladékok

1.

Az onkormányzati tutajdonú, felhagyott hulladéklerakira vonatkozo
ésa rekultivációmegkezdése.
rekuttiváciÓsferv elkészítése,

közszolgá|tatást az Adonyi
Az. Önkormányzat a hu||adé|1kezelési
2aa2.január1-jétől.
műkodtetni
kívánja
torténo
ártaImatlanítássaI
HuIladék|erakón
mie|obbe|
vonatkozóan
hu||adéklerakóra
A tu|ajdonában
|évőszi|árdkommunális
mege|ozése
ke|l készítenia rekultivációsteryet, és a kornyezetszennyezés
kezdeni.
kell
meg
te|epreku|tivációját
érdekében
a felhagyott
2.

csokkentése
A tetepütésenkeletkező hulladékmennyiségének

Éppenezért
A ftld ásványkincseivégesek,vagyis e|őbb-utóbbe|fogynak.
kotelességÜnk,
jovő
tekintette|
generációkra
való
és az utánunk
e|emiérdekÜnk
és azokat
takarékoskodjunk,
erőforrásokka|
á||ó természeti
hogy a rende|kezésre
használjukfel.
a |eghatékonyabban

Úgy e|égítsÜkki a szÜkség|eteinket,
hogy arra gyermekeink és unokáink i s
tobb módon is e l
képesek|egyenek.A hu||adékok
csokkentését
mennyiségének
|ehetérni.
amelyekegy egy-egy
Elsősorban olyan gyártási e|járásoka|ka|mazásáva|,
terméke|oállÍtásához
a |eheto|egkevesebbenergiátés nyersanyagothaszná|ják
fel

Másodsorban a fogyasztási szokásainkat ke|| áta|akítanunko|y módon,
hogy csak olyan termékeketés szo|gáltatásokatvásároljunk, me|yre va|óban
szükségünkvan.
Harmadsorban o|yan termékeketvásáro|junk,amelyek csomago|óanyaga
nemcsak magát a
újrafe|haszná|hatóla mŰanyag pa|ackba csomago|tÜdítoita|t,
vá|ó műanyag pa|ack
terméketke||kifizetnünk,hanem ránk hárul a hu||adékká
hu||adékkeze|ési
koItségeis/.
a
Negyedsorban,ha csokkentenitudjuka keletkező hul|adékmennyiségét,
rendelkezésünkreálló hulladék|erakóte|epek |assabban te|nek meg, ezá|ta|
később kényszerÜ|Ünkismét arra, hogy tetemes ráfordítássa| újabbakat
IA + ^ ^ í + ^ ; . | ^ | '
tutEsil.sLJt
tn.

3.

A keletkezett hulladék minél nagyobb
újrahasznosíÍása

részének kiválogatása

és

A te|epÜ|ésiszi|árd hu||adékje|entős része, kb. egyharmada szeryes
anyagokbó| áu. A szerves anyagok elku|onítésecsa|ádi házas ovezetekben
saját maguk is e| tudnak
torténhetakár he|ybenis, amit az ingatlantu|ajdonosok
végezni,s ez á|ta|kiváló komposztalapanyaghozjuthatnak.Ha erre nincs mód,
akkor megfelelő techno|ógiáva|a hu|ladékkeze|őtelepen is megtorténheta
szeryes anyag utó|agos elkÜlonítéseés komposztálása, akkor azonban nem
mentesülÜnka keze|ésko|tségeinek
a|ól.
megfizetése
Éppen ezértmeg kell ismertetnia |akosságga|a szerves anyagokbó| készíthetó
komposzi e|őál|ításimódját,mive|ígyjelentős mértében
csokkentheiőa hulladék
mennyiségeés vele egyÜtta keze|éskoltségeis.
A szerves anyagokonkívü|is tarta|maza te|epü|ési
szi|árd hu||adék
tobb o|yan
papÍr,
a
műanyagok
és a
anyagot,ame|yekújrahasznosíthatók.
az Ü.teg'
||yena
kÚ|onfélefémek.
ezértcé|u|ke|l
te|epÜ|és'
Mive| Pusztaszabo|cscsa|ádi házas beépítésű
gyűjtése.
kitűzni,hogy ot évenbe|Ülmegva|ósu|jonaz anyagoke|kÜ|onített
A szelektív gyűjtésbevezetéséreaz onkormányzatnak a hul|adékgazdá|kodási
anyagok kozül kÜlonosena
torvénybiztosítjogi |ehetőséget.
A fentebb em|ített
papír' a fémek és a műanyagok elkÜ|onítettgyűjtéséneka megszervezése
indoko|t, mivel ezek háttéripara adott nemcsak Magyarországon, hanem a
régióbanis.
Fontos itt megjegyezni, hogy amikor az onkormányzat dontott a
hul|adékkeze|ő
kozszolgá|tatókiválasztásáró|,figye|embevette a vá||a|kozoi|yen
irányútevékenységét
és referenciáitis.
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Az újra nem hasznosítható hulladék frakciók rendezett, a kornyezetre
ártalmatlanlerakása.

PusztaszaboIcs harminc ki|ométeres korzetében két regionális
hul|adék|erakó
te|epta|á|ható.
Ezek kozÜ|a dunaújvárosi
műszakivéde|emme|
je|en|eg
mégnem rende|kezik,
azonbanfejlesztése
várható.
Az Adony kÜ|terÜ|etén
|étesÜ|t
korszerű hu||adék|erakó
műszakivéde|emmel
e||átott.PusztaszaboIcsNagykozségiÖnkormányzathuIladékgazdálkodási
je|o|temeg a hu||adék,
rendeletében
az Adonyi Hu||adéklerakói
keze|ésutáni
eIhelyezésére.
C-

Veszélveshulladékok

A háztartásokbanszámos o|yan veszé|yeshu|Iadéknak
minősÜlőanyag
ke|etkezik,ame|ynekszervezettgyűjtését
kozéptávonmindenképpen
meg ke||
va|ósítani.Ezek kozé soro|hatóa haszná|této|aj,a száraze|emekés a |ejárt
szavatosságúgyógyszerek"Ezen anyagok szeryezettgyűjtésehul|adékudvar
keretébenva|ósu|hatmeg. cé|, hogy ne kerÜ|jenek
be a telepü|ési
szi|árd
hu||adékba,
mivel jeIentoskornyezet
v eszé|y
eztetőhatássaIbírnak.
Cselekvésiprogram
1.
Pusztaszabolcs Nagykozségi tnkormányzat 2001. december 31-ig
megalkotjaa telepuléshulladékgazdáÍkodási
rendeletét.
2.
Pusztaszabolcs
Nagykozségi
tnkormányzat
a
teruleti
hulladékgazdálkodási terv elfogadását kivető 270 napon be|úl, azzaÍ
Összhangban, megaIkotjaa telepulési huIladékgazdálkodási tervet.
3.
Pusztaszabo|cs Nagykozségi tnkormányzat 2002. december 31-ig
elkészíttetia tulajdonában |évő, fe|hagyottkommunális szilárd hulladék|erakó
rekultiváciÓstervét,ésmegkezdia teruletrekultivációját.
4'
Pusz+,aszabolcs
Nagykozségitnkormányzat legkésőbb2006.január 1-jétől
bevezetia nagykÓzségterÜ|etén
a szelektívhulladékgyűjtést,
5.
Pusztaszaboics
Nagykozségi
kivá|asztott
tnkormányzat
a
január
kozszolgáItatóval egyuttműkodve 2003.
1-jétől, kísérleti jelÍegge|
megszervezi a hasznáIt étolaj, a szárazelemek és a lejárt szavatosságÚ
gyógyszerek rendszeresbegy(ijtéséf
és elszáÍlítását'
Pusztaszabolcs,
2OO1
. december19.

Czompólstván
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