Répáshuta Szlovák Nemzetiségi Települési Önkormányzat
Képviselő-testületének
6/2005.(IV.14.) számú rendelete
Répáshuta Község Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről
Répáshuta Szlovák Nemzetiségi Települési Önkormányzatának Képviselő-testület a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35.§./3/ bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.
A képviselő-testület a község Helyi Hulladékgazdálkodási Tervét e rendelet melléklete szerint
állapítja meg.

2.§.
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Kihirdetve 2005. április 14-én.

Répáshuta, 2005. április 14.

Mátrai Károly sk.
polgármester

Dr. Hegyközi Béla sk.
körjegyző
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Melléklet1
Cél

Cselekvési program
Tudatformálás, felvilágosítás
Szennyvízelvezető
Csatornázottság teljes körű
csatornahálózatra történő
kiépítése
minél nagyobb arányú
csatlakoztatása

Résztvevők

Időzítés

Önkormányzat,
iskola, óvoda

2004-től

Rövid távú (2006. december 31-ig megvalósítandó) célok:

Projekt célja:
Projekt tartalma:

Feladat, eszközök:

Résztvevők:
Felelős:

Projekt célja:
Projekt tartalma:
Feladat, eszközök:
Résztvevők:
Felelős:

Projekt célja:
Projekt tartalma:

Feladat, eszközök:

Résztvevők:
Felelős:

1

Lakosság és intézmények hulladékgyűjtő edényzettel való ellátottságának
fejlesztése
Az érintett településeken a szabványos edényzettel még el nem látott
háztartások számának csökkentése, lakossági és intézményi edényzetrendszer
folyamatos karbantartása, fejlesztése
A teljes lakosság szabványos gyűjtőedényzettel történő ellátásának
megoldása. A gyűjtőedényzet karbantartása
Lakosság-családi házak: 102 l-es edényzet
Lakosság-többszintes lakótelepek: 120 l-es, 1,1 m3-es edényzet
Intézmények: 120 l-es, 1,1 m3-es, 5 m3-es edényzet
Lakosság, önkormányzatok, közszolgáltató
Önkormányzatok, lakosság, közszolgáltató

Szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése
Gyűjtőszigetek, hulladékudvarok kialakítása
Minden településen: tudatformálás, ismeretterjesztés.
Gyűjtőszigetek, hulladékudvarok kialakítása.
Lakosság, önkormányzatok, civil szervezetek, média, oktatás
Önkormányzatok

Illegális folyékony hulladék leürítésének megszüntetése, a szállítás, leürítés
ellenőrizhetővé tétele.
A folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezése a 2000. évi
XLIII. Törvény 56.§-a és a 213/2001.(XI.14.) Korm. rendelet
figyelembevételével.
Nyílt hulladékkezelési pályázat meghirdetése, közszolgáltató kiválasztása,
közszolgáltatási szerződés megkötése, önkormányzati rendelet megalkotása a
közszolgáltatásról.
Önkormányzat
Önkormányzat

A mellékletet az önkormányzat 8/2007.(VI.7.) számú rendelete módosította 2007. június 7-i hatállyal
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Középtávú (2008. december 31-ig megvalósítandó) célok

Projekt célja:
Projekt tartalma:

Irodai papír hulladékok szelektív gyűjtése
Elsősorban az irodai tevékenységek során keletkező papír hulladékok nagyobb
arányú szelektív gyűjtése

Feladat, eszközök:

Közintézményeknél, irodaházaknál gyűjtőedényzet kihelyezése
Ismeretterjesztés, tudatformálás
Lakosság, intézmények, önkormányzat
Önkormányzat

Résztvevők:
Felelős:

Projekt célja:
Projekt tartalma:

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos adatok nyilvántartásának javítása
Javítani kell a településeken a már meglévő és az újonnan bejelentett
vállalkozásoknak a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartásának pontosságát a
164/2003.(X.18.) Korm. rendelet szellemében
Feladat, eszközök:
Az egyes hulladékáramok nyomonkövetése, nyilvántartása
Az egyes hulladéktípusok megfelelő különgyűjtése
Ismeretterjesztés, tudatformálás
Cégek, önkormányzatok, lakosság, civil szervezetek, hulladék szállítók,
Résztvevők:
befogadók.
Felelős: Önkormányzatok, vállalkozások, hulladék szállítók, közszolgáltatók, befogadók

Projekt célja:
Projekt tartalma:
Feladat, eszközök:
Résztvevők:
Felelős:

Projekt célja:
Projekt tartalma:

Feladat, eszközök:
Résztvevők:
Felelős:

Projekt célja:
Projekt tartalma:

A települési folyékony hulladék szállításával, kezelésével kapcsolatos adatok
nyilvántartásának javítása
A szennyvíztisztító telepekre beszállított folyékony hulladék származási
helyének pontosabb nyilvántartása
Jogszabályoknak megfelelő adatbázis létrehozása
Szállítók, kezelők
Szállítók, kezelők

Talaj- és talajvízszennyezést kizáró, vízzáróan kialakított egyedi
szennyvíztárolók kialakítása
A csatornázatlan területeken újonnan létesülő, vagy már működő
szennyvíztárolók környezetvédelmi és műszaki szempontból megfelelő
megvalósulásának és üzemeltetésének biztosítása, ellenőrzése.
Hatósági engedélyezés, helyszíni ellenőrzés
Tudatformálás, felvilágosítás
Önkormányzatok, lakosság, média, civil szervezetek
Polgármesteri hivatal, lakosság

Szennyvízcsatorna hálózatra való rákötések számának növelése
Minden településen a csatornával ellátott lakások számánál kisebb arányban
valósulnak meg rákötések
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Feladat, eszközök:
Résztvevők:
Felelős:

Projekt célja:
Projekt tartalma:
Feladat, eszközök:

Résztvevők:
Felelős:

Projekt célja:

A bevezetésre került talajterhelési díj megfizettetése segíteni fogja a rákötések
számának növelését, azonban további akciók, kötelezések szükségesek a
kiépült csatornahálózat minél jobb kihasználtságának eléréséhez
Rákötést segítő akciók, kedvezmények, hatósági kötelezések
Tudatformálás, ismeretterjesztés
Lakosság, önkormányzatok, a szennyvízhálózat üzemeltetői, média, civil
szervezetek
Önkormányzatok

Az illegális hulladéklerakás megelőzése, felszámolása
Az érintett településeken előforduló illegális hulladéklerakás megelőzése,
felszámolása
A megelőzés érdekében felvilágosítás, tudatformálás.
Közterület felügyeleti, mezőőri ellenőrzések szigorítása
Illegális lerakás szigorú büntetése
Bontási engedély kiadásakor kötelezzék az engedélyt kérőt, hogy a bontási
törmeléket a kijelölt helyre szállítsa vagy szállíttassa be, illetve a
használatbavételi engedély kiadásakor ellenőrizzék, hogy az építés során
keletkezett hulladék a megjelölt létesítménybe került-e. A lerakás tényét és
mennyiségét hulladéklerakási jeggyel igazolhatja az engedélykérő.
A hulladékszállítás szempontjából ellátatlan területek bekapcsolása a
begyűjtésbe.
Illegálisan lerakott hulladékok begyűjtése és beszállítása a megfelelő
hulladékkezelő telepekre.
A rendezés előtt és után a területek folyamatos figyelemmel kísérése.
Lakosság, önkormányzatok, média, civil szervezetek, oktatás
Önkormányzatok, Polgármesteri hivatalok

Résztvevők:
Felelős:

A 2002. évi XLIII. törvény előírása alapján a lerakással ártalmatlanított
biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmat 2004. július 1. napjáig 75 %-ra,
2007-ig 50 %-ra kell csökkenteni.
Minden település: házi komposztálás elterjesztése
Minden település: ismeretterjesztés, tudatformálás
Ahol szükséges, ott kétedényes gyűjtőrendszer kialakítása, komposztáló telep
üzemeltetése.
Lakosság, önkormányzatok, média, civil szervezetek, oktatás
Önkormányzatok

Projekt célja:
Projekt tartalma:
Feladat, eszközök:
Résztvevők:
Felelős:

Felhalmozott építési-bontási hulladék kezelése
A felhalmozott építési-bontási törmelék hasznosítása
Hulladék elszállítása, hasznosítása
Önkormányzat, közszolgáltató
Önkormányzat

Projekt tartalma:
Feladat, eszközök:
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Projekt célja:

Résztvevők:
Felelős:

Szennyvízcsatorna hálózat kiépítése, bővítése, szennyvíztisztító telepek
létesítése, kapacitásbővítése
Szennyvízcsatorna hálózat kiépítése, szennyvíztisztító telep létesítése
Pályázatok készítése szennyvízcsatorna hálózat kiépítésére, bővítésére, tisztító
telep létesítésére, kapacitás bővítésére.
Önkormányzatok, pályázatíró cégek, szennyvízhálózat üzemeltetői
Önkormányzatok, pályázatíró cégek, szennyvízhálózat üzemeltetői

Projekt célja:
Projekt tartalma:
Feladat, eszközök:
Résztvevők:
Felelős:

Szennyvíztelepeken lévő szennyvíziszap kezelésének megoldása
A képződő szennyvíziszap hasznosítása a jogszabályokban előírtak szerint
A szennyvíziszap komposztálása, a keletkező komposzt hasznosítása
Szennyvízhálózatok üzemeltetői
Szennyvízhálózatok üzemeltetői

Projekt célja:
Projekt tartalma:

Keletkező szennyvíziszapok ártalommentes elhelyezése
A szennyvíztisztító telepeken keletkező szennyvíziszapok feldolgozására
iszapközpontok kialakítása
Pályázatok készítése iszapkomposztáló telepek létesítésére
Önkormányzatok, pályázatíró cégek, szennyvízhálózat üzemeltetői
Önkormányzatok, pályázatíró cégek, szennyvízhálózat üzemeltetői

Projekt tartalma:
Feladat, eszközök:

Feladat, eszközök:
Résztvevők:
Felelős:

A célok megvalósulásának folyamatában kulcsfontosságú szerepet kaphatnak a helyi lakosok, helyi
médiák, civil szervezetek.
A terv megvalósításához szükséges a tudatformálási, oktatási feladatok ellátása, illetve a kapcsolódó
tájékoztatás, az együttműködések, koordináció biztosítása.

VII.2.2.
A környezetvédelmileg nem megfelelő és illegális kezelő, lerakó telepek
rekultiválásának, felszámolásának feladatai

A műszaki követelményeknek nem megfelelő bezárt és illegális hulladéklerakók, hulladék
lerakatokat fel kell számolni. Ehhez szükséges egy környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzése az
adott területről, majd ennek megfelelően a felszámolási vagy rekultivációs folyamat megtervezése.
Ezek után következhet a tervezetben szereplő folyamatok elvégzése. Az ehhez szükséges anyagi
forrásokat az önkormányzatoknak vagy saját erőből, vagy céltámogatások, vagy pályázatok útján
kell biztosítaniuk.
Az ISPA program keretein belül 21 illegális vagy nem megfelelő műszaki védelemmel ellátott
hulladéklerakó rekultivációjára kerül sor. A rekultivációval érintett lerakók:
Felsőzsolca, Emőd, Harsány, Szirmabesenyő, Ónod, Vatta, Miskolc, Muszkás oldal Miskolc,
Bogáncs út Miskolc, Martintelep Miskolc, Vologda, Nemesbikk, Hejőbába, Mezőcsát,
Hernádnémeti, Aszaló, Alsózsolca, Sajóecseg-Boldva, Tiszapalkonya, Sajólád.

