Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2004.(XI.16.) rendelete
Adásztevel Község Helyi Hulladékgazdálkodási Tervének
kiadásáról

Adásztevel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000.évi
XLIII.törvény 35.§. /3/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
A Képviselő-testület Adásztevel Község Helyi Hulladékgazdálkodási Tevét az 1.számú melléklet
szerinti tartalommal kiadja.
2.§.
Ez a rendelet 2004. november 16-án lép hatályba.

Adásztevel, 2004. november 15.

Fodor Béla
polgármester

Pappné Szóka Lilla
körjegyző

A rendelet kihirdetésre került:
Adásztevel, 2004. november 16.

Pappné Szóka Lilla
körjegyző

Előterjesztés a Képviselő-testület
2004.november 14-i ülésének 1.) napirendjéhez
Tárgy: Helyi Hulladékgazdálkodási Terv kiadásáról szóló rendelet jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!
A Hulladékgazdálkodásról szóló 2000.évi XLIII.törvény határozza meg a hulladékgazdálkodási
terv elkészítésének, illetve jóváhagyásának szabályait, mely az alábbiak szerint rendelkezik:
Az Országgyûlés a hulladékgazdálkodás stratégiai célkitûzéseinek, továbbá az e törvényben
megállapított célok elérésének és az alapvetõ hulladékgazdálkodási elvek érvényesítésének
érdekében a Nemzeti Környezetvédelmi Program részeként Országos Hulladékgazdálkodási Tervet
(a továbbiakban: országos terv) fogad el.
Az országos terv alapján a környezetvédelmi felügyelõségek a külön jogszabályban megjelölt
területre a vonatkozó területrendezési és területfejlesztési tervekben foglaltakkal összhangban
területi hulladékgazdálkodási tervet készítenek a területen lévõ, illetve mûködõ helyi
önkormányzatok, érintett más hatóságok, érdek-képviseleti és környezetvédelmi társadalmi
szervezetek bevonásával.
A területi hulladékgazdálkodási terv elõkészítésének megkezdésérõl a részvétel biztosítása
érdekében a környezetvédelmi felügyelõség írásban értesíti az érintett helyi önkormányzatokat,
hatóságokat és érdek-képviseleti szervezeteket.
A környezetvédelmi társadalmi szervezetek bevonása érdekében a környezetvédelmi felügyelõség
hivatalos helyiségeiben és legalább egy regionális napilapban hirdetményt tesz közzé a területi
hulladékgazdálkodási terv elõkészítõ eljárásának megkezdésérõl. A hirdetményben felhívja az
érintettek figyelmét a tervezés megkezdésére és a megjelenést követõ 15 napon belül jelentkezõ
társadalmi szervezetek által együttesen delegált legfeljebb 5 személyt bevon a tervezésbe.
A tervezési területen mûködõ gazdálkodó szervezetek érdek-képviseletei szervezeteik útján
vehetnek részt a terv elõkészítésében.
Az szerint elkészült területi hulladékgazdálkodási tervet a környezetvédelmi felügyelõség
elõterjesztése alapján a környezetvédelemért felelõs miniszter rendeletben hirdeti ki.
A megyei önkormányzat az országos és a területi tervvel összhangban, a területén lévõ települési
önkormányzatokkal egyeztetetten önálló megyei hulladékgazdálkodási tervet készíthet.
Az országos és a területi hulladékgazdálkodási tervben foglalt célokkal, feladatokkal és a
település rendezési tervével összhangban a települési önkormányzat illetékességi területére
helyi hulladékgazdálkodási tervet dolgoz ki.
A települési hulladékgazdálkodási terv elõkészítésére az országos tervre vonatkozó
rendelkezéseket kell megfelelõen alkalmazni.
Az elkészült helyi hulladékgazdálkodási tervet a települési önkormányzat rendeletben
hirdeti ki.
Az országos, a területi és a helyi hulladékgazdálkodási tervek megvalósíthatóságának biztosítása
érdekében egyes, a hulladékgazdálkodási feladatokat jelentõsen befolyásoló gazdálkodó szervezetek
kötelesek egyedi hulladékgazdálkodási tervet készíteni, azt a települési önkormányzattal egyeztetni,
és jóváhagyásra a környezetvédelmi felügyelõségnek megküldeni. A tervkészítésre kötelezett
gazdálkodó szervezetek körét - a képzõdõ vagy kezelt hulladékok mennyisége, minõsége és az
esetleges különleges kezelési kötelezettségek figyelembevételével - külön jogszabály állapítja meg.
Az országos, a területi és a helyi tervek elõkészítésébe e szervezetek vagy érdek-képviseleti szerveik
bevonása kötelezõ.
A különbözõ szintû hulladékgazdálkodási terveket - kidolgozói - hat évre készítik el és 2 évente
beszámolót állítanak össze az abban foglaltak végrehajtásáról. A terveket a Nemzeti
Környezetvédelmi Programban, a tervezési területre vonatkozó környezetvédelmi programban, a
terület- és településfejlesztési, valamint terület- és településrendezési dokumentumokban

-2foglaltakkal összhangban kell kialakítani.
A hulladékgazdálkodási tervben meghatározottakat a terület- és településrendezési tervek
jóváhagyása, illetve más önkormányzati döntések meghozatala során érvényesíteni kell.
A tervet jóváhagyók, valamint az érintett hatóságok gondoskodnak a tervben meghatározottak
végrehajtásáról, illetve a végrehajtás feltételeinek biztosításáról, figyelemmel kísérik a tervekben
foglalt feladatok megoldását. A tervet a beszámoló összeállításával egyidejûleg felül kell vizsgálni
és a végrehajtás tapasztalatai alapján szükség szerint módosítani. A felülvizsgálat eredményeirõl, a
tervezési területen végzett hulladékgazdálkodási tevékenységekrõl tájékoztatni kell a lakosságot.
A hulladékgazdálkodási terveknek tartalmaznia kell különösen:
a) a keletkezõ, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok típusait, mennyiségét és
eredetét;
b) a hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvetõ mûszaki követelményeket;
c) az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedéseket;
d) a hulladékok kezelésére alkalmas kezelõtelepeket és létesítményeket, a kezelésre felhatalmazott
vállalkozásokat;
e) az elérendõ hulladékgazdálkodási célokat;
f) a kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési programot: a hulladékok
kezelésének (begyûjtésének, szelektálásának, szállításának, ártalmatlanításának és hasznosításának)
racionalizálását elõsegítõ intézkedések meghatározását, végrehajtásuk sorrendjét és határidejét, a
megvalósításhoz szükséges eszközök, megfelelõ elõkezelõ, ártalmatlanító és hasznosító eljárások,
berendezések és létesítmények meghatározását, valamint ezek becsült költségeit.
A csomagolási hulladékokra és a veszélyes hulladékokra vonatkozó feladatokat a
hulladékgazdálkodási tervek önálló tervrészeként vagy külön tervben kell meghatározni.

Adásztevel Község Helyi Hulladékgazdálkodási Terve a vonatkozó jogszabályok előírásai
betartásával, annak megfelelõen készült el, melyet javaslok a Képviselő-testületnek jóváhagyni és
rendelet formájában kiadni.
Adásztevel, 2004.november 10.
Melléklet: Adásztevel Község Helyi Hulladékgazdálkodási Tervének kiadásáról szóló rendelettervezet

Tisztelettel:

Fodor Béla
polgármester

Előterjesztés a
2004.december 14-i közmeghallgatásra
Tárgy: Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről tájékoztatás

Tisztelt Lakosság!
A Hulladékgazdálkodásról szóló 2000.évi XLIII.törvény határozza meg a hulladékgazdálkodási
terv elkészítésének, illetve jóváhagyásának szabályait, mely szabályok figyelembevételével és
betartásával elkészült Adásztevel község Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. A tervet a Győri
Kommunális Szolgáltató Kft. megbízásából az ÖKO-TRADE Környezetvédelemi és Víztechnikai
Kft. készítette el. A Helyi Hulladékgazdálkodási Tervünk 2004.november 16.napján lépett
érvénybe, mivel azt a Képviselő-testület 2004.november 15-én tartott ülésén megtárgyalta,
jóváhagyta és 16/2004.(XI.16.) számú rendelével kiadta.
A Helyi Hulladékgazdálkodási Terv tartalma:
− Bevezető rész (magában foglalja a jogszabályi hátteret, a települési hulladékgazdálkodási terv
készítésének célját, a tervben használt fogalmakat, definíciókat, kezelési terminológiát)
− A tervkészítés általános adatai (A vizsgált terület általános adatait, a vizsgált terület rövid
jellemzését, környezeti viszonyokat, a gazdasági tevékenységek bemutatását, a település
környezeti állapotát mutatja be.)
− A tervezési területen keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok mennyisége és
eredete (itt kerül sorra a tervezési terület éves hulladékmérlegének bemutatására, a felhalmozott
hulladékok típusai és mennyiségének, a településre beszállított és onnan kiszállított hulladékok
típusa és éves mennyiségének ismertetésére, valamint a tervezetési terület éves
hulladékmérlegének bemutatására.)
− A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények ismertetése.
A Helyi Hulladékgazdálkodási Tervet nagy terjedelme miatt teljes egészében ismertetni nem áll
módomban. Felhívom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Terv az önkormányzat hivatalában
munkaidőben megtekinthető.

Adásztevel, 2004.december 8.

Fodor Béla
polgármester

