
PU SZTASZABOT CS N AGYKOZS EG

H |J LLAD ÉKG Azo Árxo o Ás t

PROGRAMJA

E|fogadta Pusztaszabo|cs Nagykozségi Önkormányzat
Képvise|otestÜlete 291 2oa1.(X||. 1 9. ) sz-ú határozatáva|



Bevezetés

A Magyar Koztársaság országgyű|ése által elfogadott
Hul|adékgazdá|kodásró| szó|ó 2000. évi XL|||. törvény ésahozzá kapcso|ódő241-
242l2a0o. lX||.23. l ,  a9812001. N|. 15. l ,  1 l2oo1. l| ,24. l ,  1612001. ru| l .  18./ és
213l2ao1 /Xl. 14.l kormányrendeletek2oo2. január1-tő| új szabá|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|ően az
onkormányzatok heIyi hu||adékgazdálkodási tervben határozatják meg a
hulladékkeze|ési fe|adataikat, közép és hosszú távú eIképze|éseiket. A
hulladékgazdá|kodási rende|et pedig új helyi jogszabá|yként _ akár a torvényben
e|őírtaknál szigorúban - szabá|yozhal1a a te|epü|ésen ke|etkező szi|árd, folyékony
és veszé|yes hu|ladékokkal kapcso|atos teendoket.

PusztaszaboIcs nagykozség hu||adékgazdá|kodási programja aIapját
képezheti a megyei hu||adékgazdá|kodási terv eIkészultét kovető, helyben
megal kotandó te I epÜ | és i hu | |ad ékgazdá|kodás i tervnek.
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A település főbb adatai

Lakosok száma:
Lakóingat|anok száma:
Kereskeclelmi eovséoek száma:
Egyéb ipari ingat|an:
Intézmények száma:
Kozutak hosszúsága:
Szilárd burko|attal e||átott utak hossza.

64.10 fő
2413 db

45 db
q d h

17 db
33 km
8km

Te|epu lési folyé ko ny h u l I adé ko k

Pusztaszabo|cs nagykozség teruletén, osszhangban a Nemzeti
Kornyezetvédelmi Programban és az országos Hu||adékgazdá|kodási tervben
meghirdetett alape|vekke| és célokka| csatornahá|őzat építése van fo|yamatban. A
már műkodő csatornahá|ózat hosszúsága 13,5 km. A te|epÜlésen ke|etkezo
szennyvizek tisztítása a nagykozség terÜletén |étesített szennyvíztisztítóban
torténik. A szennyvíztisztító kapacitása 500 m3/nap.

Tele pu lési szi l árd h ull adé ko k

PusztaszaboIcs nagykozség terÜ|etén 1993. óta műkodik szervezett
te|epÜ|ési szi|árd hu||adékgyűjtés. A\z. osszegyujtött hu||adékok |erakása az
tnkormányzat tuIajdonában, lváncsa kuIteruletén talá|ható hulladékIerakón
történik.
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A telepÜ|ési hu|ladék|erakó kornyezetvéde|mi fe|Ü|vizsgálata a 2001. év folyamán
megtortént. A Kornyezetvédelmi Fe|Ügye|óség a kornyezetvéde|mi műkodési
engedélyt 2010' december 31-ig terjedő érvényességge| megadta, de kote|ezte az
tnkormányzatot, hogy a |erakót a jogszabá|yoknak megfe|élő véde|emme| lássa
e|. A te|epu|ésen évente hozzávető|egesen 7000 m3 te|epü|ési szi|árd hu||adék
képződik. A hu||adékok osszegyűjtését és e|szállítását 1993-tó| 2001. december
31-ig a Hidrogenerá| Kft. végezte,2002. január 1-to| pedig az onkormányzat á|tal
pá|yázat útján kiválasztott Vertikál Rt. lesz a kozszo|gáltató. 2oa2. január 1{ő| a
telepü|ésen osszegyűjtött szt|árd hu||adékokal az Adonyi Hu||adéklerakón kel|
ártaImatIanítani.
A nagykozségben keletkezó hu||adékok gyűjtése saját tulajdonú, va|amint a
kozszo|gá|tató álta| biztosított 60|, 11o42a|, 24o|, 1100| és 4 m3 űrtarta|mú
gyÚjtőedényekben torténik. A hu||adékok gyűjtése és szá||ítása variopress
rendszerű gépjárművekke|, pormentes e|járással torténik. A te|epÜ|ési tisztaság
véde|me érdekében évente 2 alka|omma| a kozszo|gá|tató d.r.;talan |omta|anítást
végez.

Veszélyes hulladékok

A veszélyes hu||adékok kezelése minden gazdálkodó egységné| 2001-ig a
1a2l1996. kormányrendelet a|apján tortént. Lényeges változást je|ent a 98l2aü.
rul. 15.l kormányrendelet megje|enése, mely 2ao2.január 1-tő| új módon
szabá|yozza a veszé|yes hu||adékokka| kapcso|atos teendőket. A je|en|egi és a
2a02. január 1{ő| érvényes jogi szabá|yozás a|apján torvényes úton veszé|yes
huIladék nem kerÜ|het kozterÜ|etre, vaIamint teIepÜ|ési szilárd hu||adékba.
Tapaszta|ati adatok szerint azonban a háztartási szilárd hu||adékok mintegy egy
száza|ékát teszik ki veszélyes hul|adékok, ame|yek a te|epÜ|ési huIladékka| egyÜtt
a hu||adék|erakókon kerÜ|nek elhe|yezésre' E veszé|yes hul|adékok tobbnyire
kimerÜlt száraz 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|ése a jogi szabáIyozás útján megoldottnak tekintheto, azonban a
gyakor|ati tapaszta|atok ezt nem mindig erősítik meg.

H u I ladékgazdá l kod ás i célo k

A Nemzeti Kornyezetvédelmi Programban, va|amint a hu| |adékgazdálkodási
torvényben Iefektetett célok értelmében PusztaszaboIcs nagykozségnek aIapvetó
cé|ja o|yan hu||adékkeze|ési rendszer műkodtetése a nagykozség terÜletén' ame|y
osszhangban á|| a fenti jogszabá|yok és az Europai Unió hulladékgazdá|kodási
direktívája álta| megfogaImazott aIapelvekkel.

A legfontosabb célok fontossági sorrendben:

A. Te|epulési folvékonv hul|adékok

A kozség egészét érintő csatornahá|ózat te|jes kiépítését
2aa2. december 31.l kovetően, a |akossági rákotések
osztonzése.



B' TelepÜlési szilárd hulladékok

1. Aa. Önkormányzati tu|ajdonú, fe|hagyott hul|adék|erakóra
vonatkozó rekultivációs terv e|készítése, és a reku|tiváció
megkezdése-

2' A telepÜ|ésen ke|etkező hu||adék mennyiségének
csokkentése.

3. A ke|etkezett hu|ladék miné| nagyobb részének
kiválogatása és újrahasznosítása.

4. AZ. újra nem hasznosítható hu||adék frakciók rendezett, a
kornyezetre ártalmatlan Ierakása.

5. A szelektív hu||adékgyűjtés bevezetése'

C. Veszélyes hulladékok

A |akosságnál keletkező veszé|yes anyagok begyűjtésének
megszervezése.

A lefektetett céIok részletes kifejtése

A. Folvékonv hulladékok

Mivel a te|epü|ési fo|yékony hu|ladékok osszegyűjtése Pusztaszabo|cson
megoldott, e|érendő cé|ként a csatornahá|ozat építésének befejezése, a |akossági
rákotések osztonzése' va|amint a szennyvíztisztító befogadó képességének a
te|epÜ|és novekedését kovető fejlesztése fogaImazható meg'

B. TelepÜlési szilárd hulladékok

1. Az onkormányzati tutajdonú, felhagyott hulladéklerakira vonatkozo
rekuttiváciÓs ferv elkészítése, és a rekultiváció megkezdése.

Az. Önkormányzat a hu||adé|1kezelési közszolgá|tatást az Adonyi
HuIladék|erakón torténo ártaImatlanítássaI kívánja műkodtetni 2aa2. január 1-jétől.
A tu|ajdonában |évő szi|árd kommunális hu||adéklerakóra vonatkozóan mie|obb e|
ke|l készíteni a rekultivációs teryet, és a kornyezetszennyezés mege|ozése
érdekében a felhagyott te|ep reku|tivációját meg kell kezdeni.

2. A tetepütésen keletkező hulladék mennyiségének csokkentése

A ftld ásványkincsei végesek, vagyis e|őbb-utóbb e|fogynak. Éppen ezért
e|emi érdekÜnk és - az utánunk jovő generációkra való tekintette| - kotelességÜnk,
hogy a rende|kezésre á||ó természeti erőforrásokka| takarékoskodjunk, és azokat
a |eghatékonyabban használjuk fel.



Úgy e|égítsÜk ki a szÜkség|eteinket, hogy arra gyermekeink és unokáink
képesek |egyenek. A hu||adékok mennyiségének csokkentését tobb módon is
|ehet érni.

Elsősorban olyan gyártási e|járások a|ka|mazásáva|, amelyek egy egy-egy
termék e|oállÍtásához a |eheto |egkevesebb energiát és nyersanyagot haszná|ják
fel

Másodsorban a fogyasztási szokásainkat ke|| áta|akítanunk o|y módon,
hogy csak olyan termékeket és szo|gáltatásokat vásároljunk, me|yre va|óban
szükségünk van.

Harmadsorban o|yan termékeket vásáro|junk, amelyek csomago|óanyaga
újra fe|haszná|ható la mŰanyag pa|ackba csomago|t Üdítoita|t, nemcsak magát a
terméket ke|| kifizetnünk, hanem ránk hárul a hu||adékká vá|ó műanyag pa|ack
hu||adékkeze|ési koItsége is/.

Negyedsorban, ha csokkenteni tudjuk a keletkező hul|adék mennyiségét, a
rendelkezésünkre álló hulladék|erakó te|epek |assabban te|nek meg, ezá|ta|
később kényszerÜ|Ünk ismét arra, hogy tetemes ráfordítássa| újabbakat
I  A +  ̂ ^ í + ^ ; . | ^ | '
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3. A keletkezett hulladék minél nagyobb részének kiválogatása és
újrahasznosíÍása

A te|epÜ|ési szi|árd hu||adék je|entős része, kb. egyharmada szeryes
anyagokbó| áu. A szerves anyagok elku|onítése csa|ádi házas ovezetekben
torténhet akár he|yben is, amit az ingatlantu|ajdonosok saját maguk is e| tudnak
végezni, s ez á|ta| kiváló komposzt alapanyaghoz juthatnak. Ha erre nincs mód,
akkor megfelelő techno|ógiáva| a hu|ladékkeze|ő telepen is megtorténhet a
szeryes anyag utó|agos elkÜlonítése és komposztálása, akkor azonban nem
mentesülÜnk a keze|és ko|tségeinek megfizetése a|ól.
Éppen ezért meg kell ismertetni a |akosságga| a szerves anyagokbó| készíthetó
komposzi e|őál|ítási módját, mive| így jelentős mértében csokkentheiő a hulladék
mennyisége és vele egyÜtt a keze|és koltsége is.
A szerves anyagokon kívü| is tarta|maz a te|epü|ési szi|árd hu||adék tobb o|yan
anyagot, ame|yek újrahasznosíthatók. ||yen a papÍr, az Ü.teg' a műanyagok és a
kÚ|onféle fémek.

Mive| Pusztaszabo|cs csa|ádi házas beépítésű te|epÜ|és' ezért cé|u| ke|l
kitűzni, hogy ot éven be|Ül megva|ósu|jon az anyagok e|kÜ|onített gyűjtése.
A szelektív gyűjtés bevezetésére az onkormányzatnak a hul|adékgazdá|kodási
torvény biztosít jogi |ehetőséget. A fentebb em|ített anyagok kozül kÜlonosen a
papír' a fémek és a műanyagok elkÜ|onített gyűjtésének a megszervezése
indoko|t, mivel ezek háttéripara adott nemcsak Magyarországon, hanem a
régióban is.

Fontos itt megjegyezni, hogy amikor az onkormányzat dontott a
hul|adékkeze|ő kozszolgá|tató kiválasztásáró|, figye|embe vette a vá||a|kozo i|yen
irányú tevékenységét és referenciáit is.
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4' Az újra nem hasznosítható hulladék frakciók rendezett, a kornyezetre
ártalmatlan lerakása.

PusztaszaboIcs harminc ki|ométeres korzetében két regionális
hul|adék|erakó te|ep ta|á|ható. Ezek kozÜ| a dunaújvárosi műszaki véde|emme|
je|en|eg még nem rende|kezik, azonban fejlesztése várható.
Az Adony kÜ|terÜ|etén |étesÜ|t korszerű hu||adék|erakó műszaki véde|emmel
e||átott. PusztaszaboIcs Nagykozségi Önkormányzat huIladékgazdálkodási
rendeletében az Adonyi Hu||adéklerakói je|o|te meg a hu||adék, keze|és utáni
eIhelyezésére.

C- Veszélves hulladékok

A háztartásokban számos o|yan veszé|yes hu|Iadéknak minősÜlő anyag
ke|etkezik, ame|ynek szervezett gyűjtését kozéptávon mindenképpen meg ke||
va|ósítani. Ezek kozé soro|ható a haszná|t éto|aj, a száraze|emek és a |ejárt
szavatosságú gyógyszerek" Ezen anyagok szeryezett gyűjtése hul|adékudvar
keretében va|ósu|hat meg. cé|, hogy ne kerÜ|jenek be a telepü|ési szi|árd
hu | |adékba, m i vel jeI entos kornyezet v eszé|y eztető hatássaI b írnak.

Cselekvési program

1 . Pusztaszabolcs Nagykozségi tnkormányzat 2001 . december 31-ig
megalkotja a telepulés h ulladékgazdáÍkodási rendeletét.

2. Pusztaszabolcs Nagykozségi tnkormányzat a teruleti
be|úl, azzaÍhulladékgazdálkodási terv elfogadását kivető 270 napon

Ö sszh a ng b a n, m eg a I kotja a te l e p u l é si h u I l adé kg azd ál kod ási te rvet.

3. Pusztaszabo|cs Nagykozségi tnkormányzat 2002. december 31-ig
elkészítteti a tulajdonában |évő, fe|hagyott kommunális szilárd hulladék|erakó
rekultiváciÓs tervét, és megkezdi a terulet rekultivációját.

4' Pusz+,aszabolcs Nagykozségi tnkormányzat legkésőbb 2006. január 1-jétől
bevezeti a nagykÓzség terÜ|etén a szelektív hulladékgyűjtést,

5. Pusztaszaboics Nagykozségi tnkormányzat a kivá|asztott
kozszolgáItatóval egyuttműkodve 2003. január 1-jétől, kísérleti jelÍegge|
megszervezi a hasznáIt étolaj, a szárazelemek és a lejárt szavatosságÚ
gyógyszerek rendszeres begy(ijtéséf és elszáÍlítását'

Pusztaszabolcs, 2OO1 . december 1 9.

Czompó lstván
poIgármester
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