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1. BEVEZETÉS

1.1. Általánosságban a hulladékgazdálkodásról, alapelvekről

A hulladékgazdálkodás:
A hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszere, beleértve a hulladék keletkezésének
megelőzését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését, kezelését, ezek tervezését és
ellenőrzését,

a

kezelő

berendezések

és

létesítmények

üzemeltetését,

bezárását,

utógondozását, a működés felhagyását követő vizsgálatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó
szaktanácsadást és oktatást.

A hulladékgazdálkodás alapelvei:
A hulladékgazdálkodási célok elérése érdekében a következő alapelveket kell érvényesíteni:
a) a megelőzés, ezen belül az integrált szennyezés megelőzés elve alapján legkisebb
mértékűre

kell

szorítani

a

képződő

hulladék

mennyiségét

és

veszélyességét,

a

környezetterhelés csökkentése érdekében;
b) az elővigyázatosság elve alapján a veszély, illetőleg a kockázat valós mértékének
ismerete hiányában úgy kell eljárni, mintha azok a lehetséges legnagyobbak lennének;
c) a gyártói felelősség elve alapján a termék előállítója felelős a termék és a
technológia jellemzőinek a hulladékgazdálkodás követelményei szempontjából kedvező
megválasztásáért, ideértve a felhasznált alapanyagok megválasztását, a termék külső
behatásokkal szembeni ellenálló képességét, a termék élettartamát és újrahasználhatóságát,
a termék előállításából és felhasználásából származó, illetve a termékből keletkező hulladék
hasznosításának és ártalmatlanításának megtervezését, valamint a kezelés költségeihez
történő hozzájárulást is;
d) a megosztott felelősség elve, a gyártói felelősség alapján fennálló kötelezettségek
teljesítésében a termék és az abból származó hulladék teljes életciklusában érintett
szereplőknek együtt kell működniük;
e) az elvárható felelős gondosság elve alapján a hulladék mindenkori birtokosa köteles
a lehetőségeinek megfelelően mindent megtenni annak érdekében, hogy a hulladék
környezetet terhelő hatása a legkisebb mértékű legyen;
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f) az elérhető legjobb eljárás elve alapján törekedni kell az adott műszaki és gazdasági
körülmények között megvalósítható leghatékonyabb megoldásra; a legkíméletesebb
környezet-igénybevétellel járó, anyag- és energiatakarékos technológiák alkalmazására, a
környezetterhelést csökkentő folyamatirányításra, a hulladékként nagy kockázatot jelentő
anyagok kiváltására, illetőleg a környezetkímélő hulladékkezelő technológiák bevezetésére;
g) a szennyező fizet elv alapján a hulladék termelője, birtokosa vagy a hulladékká vált
termék gyártója köteles a hulladék kezelési költségeit megfizetni, vagy a hulladékot
ártalmatlanítani; a szennyezés okozója, illetőleg előidézője felel a hulladékkal okozott
környezetszennyezés megszüntetéséért, a környezeti állapot helyreállításáért és az okozott
kár megtérítéséért, beleértve a helyreállítás költségeit is;
h) a közelség elve alapján a hulladék hasznosítására, ártalmatlanítására a - környezeti
és gazdasági hatékonyság figyelembevételével kiválasztott - lehető legközelebbi, arra
alkalmas létesítményben kerülhet sor;
i) a regionalitás elve (területi elv) alapján a hulladékkezelő létesítmények kialakításánál
a fejlesztési, gazdaságossági és környezetbiztonsági szempontoknak, valamint a kezelési
igényeknek megfelelő területi gyűjtőkörű létesítmények hálózatának létrehozására kell
törekedni;
j) az önellátás elve alapján - országos szinten, a területi elv és a közelség elvének
figyelembevételével - a képződő hulladékok teljes körű ártalmatlanítására kell törekedni,
ennek megfelelő ártalmatlanító hálózatot célszerű kialakítani és üzemeltetni;
k) a fokozatosság elve alapján a hulladékgazdálkodási célokat ütemezett tervezéssel,
egymásra épülő lépésekben, az érintettek lehetőségeinek és teherviselő képességének
figyelembevételével kell elérni;
l) a példamutatás elve alapján az állami és helyi önkormányzati szervek a munkájukban
érvényesítik a törvény céljait és elveit;
m) a költséghatékonyság elve alapján a hulladékkezelés szabályainak kialakítása, a
hulladékgazdálkodás szervezése során érvényesíteni kell, hogy a gazdálkodók, fogyasztók
által viselendő költségek a lehető legnagyobb környezeti eredménnyel járjanak.
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1.2. Hulladékgazdálkodási terv készítéséről, tervezésének jogszabályi háttere

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 35. §-a rendeli el
a helyi hulladékgazdálkodási tervek készítését, amelyek tartalmi követelményeit általánosan a
Hgt. 37§ (4) és (5) bekezdései határozzák meg, míg a részletes szabályozást a
hulladékgazdálkodási terv részletes tartalmi követelményeiről szóló 126/2003. (VIII.15.) Korm.
rendelet tartalmazza.

A helyi hulladékgazdálkodási terv kidolgozásához, az önkormányzatok sajátosságainak
figyelembevételével készült, a fenti jogszabályok alapján.
Például:
A helyi hulladékgazdálkodási terv csomagolási és veszélyeshulladék-gazdálkodási
résztervének tartalmaznia kell a települési hulladékok elkülönített begyűjtésére, válogatására,
továbbá a kezelő létesítménybe való szállítására vonatkozó követelményeket, amennyiben a
helyi önkormányzat területén folynak ilyen irányú tevékenységek.
A helyi hulladékgazdálkodási tervet úgy kell elkészíteni, hogy biztosítsa a Hgt. 56. §-a (7)
bekezdésében meghatározott szervesanyag-tartalom csökkenést és a települési hulladék
lebomló szervesanyag-tartalmának lerakási aránya megegyezzen a Hgt. 56. §-a (7)
bekezdésében meghatározott csökkentési aránnyal.

10. § a: Közös helyi hulladékgazdálkodási terv készítése esetén:
a) az egyes településeken megvalósítandó elkülönített hulladékgyűjtés módját
településenként kell meghatározni, illetve
b)

a

9.

§-ban

meghatározott

szervesanyag-tartalom

csökkentést

a

közös

hulladéklerakóban kell teljesíteni.
A célok elérése érdekében a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény 33. §-a
- összhangban az Európai Közösség hulladékra vonatkozó irányelveivel - a Nemzeti
Környezetvédelmi Program részeként Országos Hulladékgazdálkodási Terv kidolgozását
írta elő. Az OHT elfogadását 270 nappal követően a Környezetvédelmi Felügyelőségek
irányításával területi tervezési statisztikai régiókra kiterjedő Területi Hulladékgazdálkodási
Tervek készültek, amelyeket a környezetvédelmi miniszter rendeletben hirdetett ki. A területi
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tervek kihirdetését 270 nappal követően a 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet értelmében a
települési önkormányzatok kötelesek Helyi Hulladékgazdálkodási Tervet készíteni, és azt
helyi rendeletben kihirdetni.
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A 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi
követelményeiről kimondja, hogy:
A hulladékgazdálkodási tervek szerkezeti felépítését és tartalmi elemeit e rendelet 1. számú
melléklete tartalmazza.
A rendelet 11. § (1) bek. szerint a tízezer vagy ennél nagyobb lakosságszámú települési
önkormányzatok helyi hulladékgazdálkodási tervét, valamint a tízezer vagy ennél nagyobb
lakosságszámú társulások, illetve körjegyzőségek közös helyi hulladékgazdálkodási tervét
tájékoztatásul meg kell küldeni az illetékes megyei önkormányzat részére.
A helyi hulladékgazdálkodási terveket legkésőbb a területi hulladékgazdálkodási tervek
kihirdetésétől (2003. november 7.) számított 270 napon belül két példányban kell benyújtani
a környezetvédelmi felügyelőséghez jóváhagyásra.

Az átfogó hulladékgazdálkodási célok eléréséhez szükségesek az alábbiak:



a megelőzés terén: anyag- és energiatakarékos, hulladékszegény technológiák,
környezetkímélőbb, tartós vagy többször felhasználható, hulladékként „jól” kezelhető
anyagok elterjesztése.



a hasznosítás terén: biztosítani kell, hogy a már kisajátított természeti erőforrás - mint
alap- vagy nyersanyag, végső esetben, mint energiaforrás - minél tovább a termelésfogyasztás körforgásában maradjon, minél teljesebben hasznosuljon.



szorgalmazni kell a korszerű technológiák kifejlesztését és alkalmazását, törekedni kell
ezek gazdasági hátterének megteremtését.



az ártalmatlanítás terén: törekedni kell a megfelelő műszaki védelem mellett végzett
gyűjtés során a hulladékok fizikai előkezelés módszereinek alkalmazására, mellyel a
lerakásos, égetéses ártalmatlanítási költségeket lehet csökkenteni. (válogatás,
térfogatcsökkentés stb.)

(Lásd: 2.sz. melléklet: Vonatkozó jogszabályok és rendeletek)
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2. AZ ÖNKORMÁNYZATOK HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA
2.1. Kötelezettségek és az ebből adódó feladatok meghatározása
Kötelezettségek:
Az önkormányzatok sokrétű szerepet játszanak a környezet védelmében. Az elmúlt
években az új önkormányzati rendszerrel együtt kialakult ennek jogi szabályozása is.
Az önkormányzati törvény (1990. évi LXV. tv.) alapján a helyi önkormányzatok önkormányzati
rendeletet bocsáthatnak ki a környezetet érintő kérdésekben is.
A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) is tárgyalja az
önkormányzatok környezetvédelmi célú rendeletalkotását. Rögzíti egyúttal, hogy ezekben a
rendeletekben

nagyobb

mértékben

korlátozó

környezetvédelmi

előírások

is

meghatározhatók.

Az önkormányzati törvény 8. § (1) bekezdése felsorolást ad a települési önkormányzatok helyi
közszolgáltatási feladatairól. Ebben szerepel általánosan „az épített és természeti környezet
védelme”.
Az ott említett számos feladat közül a környezet védelmét közvetlenül szolgálja:
- a csatornázás,
- a köztisztaság és településtisztaság biztosítása,
- a szelektív hulladékgyűjtés,
- a lomtalanítás.

Az önkormányzati törvény 8. §-a arról is rendelkezik, hogy a helyi közszolgáltatási
feladatoknál a települési önkormányzat maga határozza meg, mely feladatokat, milyen
mértékben és módon lát el. Ugyanakkor kötelező feladatokat törvény is előír az
önkormányzatok számára.
Ezt a joghelyet is figyelembe véve született meg a Hgt., amely már mind a települési
önkormányzat számára, mind a lakosság számára kötelező előírásokat tartalmaz.
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A lakosság és az önkormányzatok számára a települési szilárd hulladék kezelésével
kapcsolatosan a Hgt.-ben és kormány-, valamint miniszteri rendeletekben előírt különböző
feladatokat.
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Kötelezettségek, feladatok
A Hgt a lakosság számára előírja, hogy:
-

A fogyasztó köteles a szervezett hulladékbegyűjtést - ideértve a szelektív
hulladékbegyűjtési rendszereket is - igénybe venni.

-

Törvényben meghatározott esetekben a fogyasztó köteles a hulladékká vált terméket
az annak visszavételére kötelezettnek, illetve feljogosítottnak visszaszolgáltatni.

-

Az ingatlantulajdonos a települési hulladék egyes összetevőit (pl. a veszélyes
hulladékokat) az önkormányzat rendeletében előírtaknak megfelelően köteles
elkülönítetten, a környezet veszélyeztetését kizáró módon gyűjteni; a meghatározott
begyűjtőhelyre vinni vagy a begyűjtésre feljogosított hulladékkezelőnek átadni.

A Hgt a települési önkormányzatok részére kötelező feladatként határozza meg a
következő feladatokat:
-

közszolgáltatás megszervezése (szilárd és folyékony hulladékokra),

-

közterületen elhagyott hulladékok begyűjtése, kezelése

-

a kezelőművek létesítése és üzemeltetése, vagy más szervezésében működő
közszolgáltatáshoz való csatlakozás

-

közterületek tisztántartásának megszervezése,

-

a közszolgáltatás a díjainak megállapítása

-

helyi hulladékgazdálkodási tervek elkészítése

A Hgt alapján az önkormányzatok rendeletben szabályozhatják továbbá:
-

szelektív gyűjtés megszervezését,

-

hulladékgyűjtő udvarok és szigetek kialakítását,

-

válogatóművek és komposztáló üzemek létesítését.

A lerakással ártalmatlanított hulladék biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmát
csökkenteni kell:
2004. július 1. napjáig 75%-ra,
Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, Szolgáltató és Oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi u.13.
Tel/fax.: 06-32/422-494
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2007. július 1. napjáig 50%-ra,
2014. július 1. napjáig 35%-ra (Hgt. 56.§ (7) bekezdés)

Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, Szolgáltató és Oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi u.13.
Tel/fax.: 06-32/422-494
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A települési önkormányzat érdeke lehet a jövőben a szelektív gyűjtés megszervezése.

A szelektív gyűjtés indokolt lehet
-

a lerakási tilalom miatt külön gyűjtendő és kezelendő hulladékok gyűjtése miatt

-

másodnyersanyag értékesítése céljából külön gyűjtött vagy utólag válogatott
hulladékok

-

a gyártói-forgalmazói felelősség körébe tartozó hulladékok települési hulladékból
való elkülönített gyűjtése és átadása hasznosítónak, koordináló szervezettel kötött
szerződés alapján

A szelektív hulladékgyűjtés szélesebb körű bevezetésének ma még ugyanakkor számos
akadálya van, amelyek közül a két leglényegesebb:
-

a lakossági közreműködés alacsony foka,

-

a másodnyersanyag feldolgozó iparág alacsony felkészültsége, hiánya.

A szelektíven gyűjtött hasznos másodlagos nyersanyagok értékesítése gazdasági hasznot
(bevételt) is jelenthet később az önkormányzatok számára.

(Bővebben Lásd. a 3.sz. mellékletben)

Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, Szolgáltató és Oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi u.13.
Tel/fax.: 06-32/422-494
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2.2. A települési hulladékgazdálkodási terv készítésének célja



A települési hulladékgazdálkodási tervnek kettős szerepet kell betöltenie:
-

segítségével meg kell tudni oldani, legfontosabb helyi hulladékgazdálkodási
gondokat a jogszabályok betartásával,

-

a területi tervvel összehangolt célokat kell kitűzni, amelyeket önkormányzati
szinten kell végrehajtani, és megvalósításával országos és regionális szinten is
javítania kell a környezet állapotán.

Az önkormányzat az a jogokkal és kötelezettségekkel rendelkező szervezet, amely leginkább
ismeri a település adottságait, gondjait és ennek alapján képes pontosan és konkrétan
meghatározni a szükséges beavatkozások fontossági sorrendjét; pénzügyi, szervezeti,
műszaki és jogi eszközeit áttekintve megállapíthatja a megoldási lehetőségeket.



Kötelező a közszolgáltatás megszervezése, amely önállóan is történhet, vagy
másnak a szervezésében működő közszolgáltatáshoz való csatlakozással is lehetséges.
A szomszédos vagy egymáshoz közeli önkormányzatok tarthatnak közösen üzemben
hulladékkezelő létesítményt (pl. lerakót), vagy közös gazdálkodó szervezetet
hozhatnak létre a közszolgáltatás ellátására. Aszód esetében ez a jellemző.

Aszódi hulladéklerakóra az aszódi önkormányzat által megbízott Aszód Város Gazdasági
Műszaki Ellátó Szervezete (későbbiekben: GAMESZ) szállítja be a települési szilárd
hulladékokat a kistérségekből.
(Iklad, Domony, Domony-völgye, Kartal, Galgamácsa, külön beszállítóval pedig Bag és
Hévízgyörk.)



A települési hulladékkezelő létesítmény helyét kijelölni (a vonatkozó terület- és
településrendezési

tervekben

foglaltak

figyelembevételével,

a

helyi

hulladékgazdálkodási tervnek megfelelően)

Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, Szolgáltató és Oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi u.13.
Tel/fax.: 06-32/422-494
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Az

illetékes

környezetvédelmi

hatóság

(felügyelőség)

csak

akkor

engedélyezi

új

hulladéklerakó és egyéb létesítmény megvalósítását, működését, ha a terveknek, előírásoknak
megfelelnek. Különböző fejlesztési, beruházási támogatások is csak akkor kaphatók hazai és
EU-alapokból (ISPA, a csatlakozás után Strukturális és Kohéziós Alap), ha ezekkel a tervekkel
összhangban vannak.
Amennyiben az önkormányzat nem készíti el a tervet, nem lesz lehetősége arra, hogy hazai
vagy EU támogatást igényeljen.



Új települési hulladék lerakására szolgáló létesítmény esetleges kialakítása, a
Hgt. előírásai szerint (19. § (4)) kizárólag térségi célokra szabad építeni. Nagyon sok
lerakó már így üzemel. Tehát a lerakók megvalósítása és üzemeltetése az érintett
önkormányzatok összefogását, együttműködését igényli, ezért stratégiai döntéseket
kell hozni, hogy hol, milyen feltételekkel, milyen időponttól stb. rakják le a másképp
már nem kezelhető hulladékot. Ennek módját, feltételeit a települési önkormányzatok
társulási szerződésben határozzák meg.



A hulladékgazdálkodással kapcsolatos környezeti gondok elemzése, melyből
megállapítható, hogy nagyon sok közülük olyan, amely globális, országos vagy
regionális színtűnek is tekinthető, hiszen – bár volna mód az egyes problémák eseti
megoldására – ezek helyi kezelésére valamilyen okból nem kerül vagy kerülhet(ett) sor
(pl. pénzhiány, szakértelem hiánya, érdektelenség).
Vannak azonban olyan környezeti ügyek is, amelyek a probléma jellegéből adódóan
eleve csak a helyinél magasabb szintek bevonásával, koordinációjával kezelhetők
eredményesen (pl. hulladékgazdálkodás, szennyvíztisztítás, vízbázisok védelme). Ezért
a különböző tervezési szintek csak megfelelő összehangolás esetén lehetnek igazán
eredményesek.

Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, Szolgáltató és Oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi u.13.
Tel/fax.: 06-32/422-494
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Ahhoz,

hogy

a

különböző

szintű

feladatok

jól

elhatárolhatók

és

ugyanakkor

összehangolhatók legyenek, elsőként a közös szemléleti megközelítést, a célokat és
alapelveket kell tisztázni.

 Fontos, hogy a települések környezetvédelmi tevékenysége ne egyszeri akció legyen,
hanem folyamatos tevékenységek sora, amelyek között szoros összefüggés van, az előző
lépés eredményeit felhasználva kerül sor a következő lépés megvalósítására.
 Elengedhetetlen, hogy a helyi közösség érdekcsoportjai között konszenzus alakuljon ki
a terv elemeinek, a végrehajtás lépéseinek tekintetében, és ezek az elemek illeszkedjenek
a fenntartható fejlődést célzó hosszú távú regionális és országos programhoz is.
 A helyi tervekben a települési hulladékok körében értelmezhető, illetve a
közszolgáltatás keretébe tartozó, az önkormányzat tulajdonában, üzemeltetésében,
megbízásából közfeladatot ellátó szervezeteknél egészségügy, tömegközlekedés,
közterület-fenntartás, stb. keletkező hulladékokkal kell foglalkozni.

A tervkészítés szempontjából fontos tehát a hulladékkal kapcsolatos definíciók, amelyek a
települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI.
14.) Korm. rendelet állapít meg.

Települési szilárd hulladék
- háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a
pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú
helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező szilárd hulladék,
- közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező szilárd hulladék,
- háztartási hulladékokhoz hasonló jellegű, és összetételű hulladék: gazdasági
vállalkozásoknál keletkező veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék,
A települési hulladékok körébe tehát beletartoznak a háztartási hulladékokhoz hasonló
jellegű, és összetételű, azokkal együtt kezelhető más hulladékok is. A települési
hulladékokkal együtt rakhatók le azok az egyéb nem veszélyes hulladékok, melyek
kielégítik a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának
szabályairól és egyes feltételeiről szóló 22/2001. (X.10.) KöM rendelet 2. számú melléklete
Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, Szolgáltató és Oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi u.13.
Tel/fax.: 06-32/422-494
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szerinti átvételi követelményeket. Ezeket a hulladékokat szintén figyelembe kell venni e
tervezés során.

Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, Szolgáltató és Oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi u.13.
Tel/fax.: 06-32/422-494
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Települési folyékony hulladék: a szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító
telepen keresztül el nem vezetett szennyvíz, amely
- emberi tartózkodásra alkalmas épületek szennyvíztároló létesítményeinek és egyéb
helyi közműpótló berendezéseinek ürítéséből,
- a nem közüzemi csatorna- és árokrendszerekből, valamint
- a gazdasági, de nem termelési, technológiai eredetű tevékenységből származik.

Az inert hulladék lerakása során nem megy át jelentős fizikai, kémiai vagy biológiai
átalakuláson. Vízben nem oldóik, nem ég, illetve más fizikai vagy kémiai módon nem
reagál, nem bomlik le biológiai úton, vagy nincs kedvezőtlen hatással a vele kapcsolatba
kerülő más anyagra oly módon, hogy abból környezetszennyezés vagy emberi egészség
károsodása következne be, továbbá csurgaléka és szennyezőanyag tartalma, illetve a
csurgalék ökotoxikus hatása jelentéktelen, ezért nem veszélyeztetheti a felszíni vagy
felszín alatti vizeket.

Biológiailag lebontható hulladék minden szervesanyag-tartalmú hulladék, ami –anaerob
vagy aerob módon – mikroorganizmusok, talajélőlények vagy enzimek segítségével
lebontható.

A következő hulladékokkal kell foglalkozni a terv keretében:


a településen keletkező - a közszolgáltató által begyűjtésre kerülő – települési szilárd
és folyékony hulladék, a települési szilárd hulladékokból szelektíven gyűjtött frakciók
(veszélyes és nem veszélyes),



az önkormányzat felelősségi körébe tartozó veszélyes hulladékok (pl. kórházi
hulladékok, állati hulladék),



a kiemelten kezelendő hulladékáramok (pl. csomagolási hulladék), valamint



a területen felhalmozott és nem megfelelően kezelt vagy ártalmatlanított (pl.
illegálisan lerakott vagy elhagyott) hulladékok.

Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, Szolgáltató és Oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi u.13.
Tel/fax.: 06-32/422-494
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A tervet jóváhagyók, valamint az érintett hatóságok gondoskodnak a tervben
meghatározottak

végrehajtásáról,

illetve

a

végrehajtás

feltételeinek

biztosításáról,

figyelemmel kísérik a tervekben foglalt feladatok megvalósítását. A tervet a beszámoló
összeállításával egyidejűleg felül kell vizsgálni és a végrehajtás tapasztalatai alapján szükség
szerint

módosítani.

A

felülvizsgálat

eredményeiről,

a

tervezési

területen

végzett

hulladékgazdálkodási tevékenységekről tájékoztatni kell a lakosságot.

(Lásd. 4.sz. melléklet A települési hulladékokban megjelenő hulladékok EWC jegyzéke)

Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, Szolgáltató és Oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi u.13.
Tel/fax.: 06-32/422-494
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3. PEST

MEGYEI

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI

TERVANYAGÁNAK

VÁZLATOS BEMUTATÁSA:
A Pest megye hulladékgazdálkodási tervét – Pest megye Önkormányzat megbízásából – a
Flamand közösség kormánya támogatásával a Beleconsuliting N.V. az Indaver N.V. 2001-ben
készítette.
Pest megye népessége:

1018201 fő

Népsűrűsége:

159 fő/km

Háztartások száma:

372.636

A keletkező hulladékokat különböző kategóriákba sorolta a tervező, amely osztályozást a
kistérségi hulladékkategóriák kialakításánál is ajánlott figyelembe venni.







Települési hulladék
Ipari hulladék
Építési-bontási hulladék
Egészségügyi hulladék
Mezőgazdasági hulladék
Roncsautók

A Pest megyei hulladékgazdálkodási tervének elkészítésekor becslésekkel és az alábbi
feltételezésekkel számoltak.


Települési hulladék, a háztartásokból származó hulladékok mellett az intézményekből,
vállalkozásokból kikerülő hulladékokkal számoltak.



Pest megyében, így Aszódon is 300 kg/lakos/év települési hulladékmennyiség volt a
kiinduló pont.

A hulladékok összetétele (becsült adatok):
Hulladék fajtája
Papír
Üveg
Fém
Műanyag
Szerves
Textil
Veszélyes hulladék
Egyéb
Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, Szolgáltató és Oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi u.13.
Tel/fax.: 06-32/422-494

Pest megye
%
15
4
4
7
40
2
1
27

t/év
46.000
12.000
12000
21.000
112.000
6.000
3.000
83.000
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A hulladékok összetétele változni fog a megyei tervezet szerint az alábbi tényezők miatt.
-Demográfiai változások (népesség csökkenése)
-Az egy főre eső hulladék mennyiségének növekedése. Az életmód életszínvonal
megváltozásával a fogyasztási szokások módosulnak, ami világszerte évi 2-3 %-os
hulladékmennyiség növekedéssel prognosztizálható.

Év

Hulladék

Műanyag

%

hulladék %

2000-2003

3

3,5

2004-2005

2

2,5

2005-2006

1

1,5

2006-2007

1

1,5

Hulladék típusok:

2000

2004

2005

2006

2007

2008

Papír

46740

54211

55848

56971

58116

59284

Üveg

12464

14456

14893

15192

15498

15809

Fém

12464

14456

14893

15192

15498

15809

Műanyag

22575

26184

26714

27251

27527

28081

Szerves anyagok

124640

144562

148928

151921

154975

158090

Textil

3116

3614

3723

3798

3874

3952

Veszélyes anyagok

6232

7228

7446

7596

7749

7905

Egyéb:

83369

96694

99875

101882

104201

106296

(Táblázatok forrása: Pest megye hulladékgazdálkodási terve 2001)
Ezeket az illeszkedés miatt figyelembe kell venni a kistérségi tervezés során.

Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, Szolgáltató és Oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi u.13.
Tel/fax.: 06-32/422-494
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Ipari hulladékok:
Pest megyében ipari veszélyes hulladék 1997-ben:
I.-ből:

15711 t/év

Összesen:

II.-ből:

57127 t/év

75 277 t/év

III.-ból:

2438 t/év
(Forrása: Pest megye hulladékgazdálkodási terve 2001)

Nem veszélyes hulladék, amely az ipari termelésből származik: 780 000 t/éves becsült
mennyiség.
A tervezés során az ipari hulladékok mennyiségét 1 %-os növekedését feltételezik a gyors
ipari fejlődés miatt.
A megyei tervezés során a következő adatokat tervezték (Aszód és kistérségére is) amit
ugyancsak figyelembe kell venni az illeszkedés miatt.
Várhatóan növekedni fog az elkövetkezendő években az ipari tevékenység. A hulladékok
mennyisége 1 %-os növekedést feltételeznek.

Év

2000

2004

2005

2006

2007

2008

Vesz hull.

76030

79117

79908

80707

81514

82329

Nem vesz

378750-

394129-

398070-

402051-

406071-

410132-

hull.

787800

819788

827986

836266

844628

853075

(Forrása: Pest megye hulladékgazdálkodási terve 2001)
Néhány speciális hulladékáram:


Állattenyésztésből származó hulladék:

4.000 t/év

o

Vágóhidakról származó hulladék:

o

Levágott:

48.953 t/év

o

Számolt:

10.865 t/év



Építési bontási hulladék:

700.000 t/év



Roncsautó: Az elmúlt évek során autópark 7-8 %-os növekedése miatt, várhatóan
több gépjármű kerül a hulladékfázisba. Ez kb. 16000-24000 t/év roncsautó
hulladékot jelenthet.



Elektronikus hulladékok:

Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, Szolgáltató és Oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi u.13.
Tel/fax.: 06-32/422-494

7.000 t/év.
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Egészségügyi hulladékok: Brüsszeli hulladékgazdálkodás rendelkezik a kórházi
hulladék összes becsült mennyiségéről. 1,2 t/év/ágy, melynek 10 %-át tekintik
veszélyes hulladéknak, 70 %-át nem veszélyesnek , melyből a 30%-a különleges
elbánásban részesül. Általában égetik.

Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, Szolgáltató és Oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi u.13.
Tel/fax.: 06-32/422-494
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Szennyvíziszap:

Az elkövetkezendő években a szennyvíztisztító telepek száma növekvő tendenciát mutatott,
amely várhatóan a jövőben is növekedni fog. Az 1998. évben 44 szennyvíztisztító telep
működött a felmérés szerint, mely 2010 évre várhatóan a térségben 73 db-ra növekszik.
A szennyvizek növekedése maga után vonzza a szennyvíziszap megnövekedését is.

A szennyvíziszap várható alakulása
Év

Keletkező

Kezelt iszap t/év

száraz iszap:
t/év
Víztelenített

Egyéb

Sűrített:

1996

10500

7400

2100

1100

2010

18500

12950

2800

2680

(Forrása: Pest megye hulladékgazdálkodási terve 2001)
Javaslatok a terv megvalósításához:
»

»

»

Települési hulladékokra:


Megelőzés: Oktatás, tájékoztatás



Házi komposztálás



Feldolgozható alapanyag kínálatának befolyásolása



A szükséges kezelési kapacitás létrehozása, pl.: előkezelő telep



Újrahasznosító termékek piacának megteremtése



Kampányok akciók az illegális hulladéklerakás ellen

Termelési hulladékokra:


Megelőzési kampányok,



Oktatás, tájékoztatás



Visszaforgatás ösztönzése

Speciális hulladékokra:


Állati hulladékok megfelelő tárolása



Építési bontási hulladékok csökkentése:


Megelőzés: karbantartás, helyreállítás, fenntarthatóság

Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, Szolgáltató és Oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi u.13.
Tel/fax.: 06-32/422-494
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Hasznosítás: Új betonba adalékként történő visszaforgatása

A pest megyei hulladékgazdálkodásban feltűntetett adatokat, javaslatokat a kistérségi
hulladékgazdálkodásnál figyelembe kell venni

Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, Szolgáltató és Oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi u.13.
Tel/fax.: 06-32/422-494
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4. ASZÓD ÉS KISTÉRSÉGÉNEK BEMUTATÁSA
4.1.

Aszód és kistérségének földrajzi elhelyezkedése

Aszód és kistérsége Pest megyének ÉK-i részében elhelyezkedő települések. Pest megye
Magyarország középső részén, Budapestet körülölelve helyezkedik el. Pest megye területe 14
statisztikai kistérségre bontható, ezek között van Aszód kistérsége is. Aszód egy közel 50 ezer
lélekszámú

kistérség

központja.

Ehhez

a

körzethez

14

település

tartozik.

A

hulladékgazdálkodási programhoz viszont csak egy része, pontosan azok a települések
csatlakoztak, akik valójában az aszódi hulladéklerakóra szállítják a hulladékot.

(Forrás: Települések 2004, GAMESZ)

A térség területe közepes tengerszint feletti magassága 125,5m Bf. Átlagos éves
középhőmérséklete 10 C fok.
Aszód megközelíthetősége kiválónak nevezhető. Az M3 autópálya belterületi határától 2 km
távolságban halad, közvetlen le- és felhajtási lehetőséggel. Autópályán haladva Budapest 20
perc, a Ferihegyi repülőtér 45 perc menetidő alatt elérhető el. Közvetlen a terület mellett
villamos vasútvonal található, Budapest - Miskolc - Vác - Balassagyarmat irányában.
Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, Szolgáltató és Oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi u.13.
Tel/fax.: 06-32/422-494
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Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, Szolgáltató és Oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi u.13.
Tel/fax.: 06-32/422-494
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4.2.

Illeszkedés a megyei, területi hulladékgazdálkodási tervhez

A hulladékgazdálkodási tervet a területen lévő, illetve működő helyi önkormányzatok,
érintett

más

hatóságok,

érdekképviseleti

szervezetek,

környezetvédelmi

társadalmi

szervezetek bevonásával készült.

Aszód és kistérségének hulladékgazdálkodási tervének készítésekor alkalmazkodni kell:


Területi hulladékgazdálkodási tervhez:

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. 5. §-ban meghatározott
tervezési-statisztikai régióra vonatkozóan a környezetvédelmi felügyelőségek által készített
hulladékgazdálkodási terv. A hét területi hulladékgazdálkodási terv a múlt év folyamán
elkészült, és a 15./2003. (XI.7.) KvVM rendelettel került kihirdetésre.


Megyei szintű hulladékgazdálkodási tervhez:

Egy megye közigazgatási területére vonatkozóan meghatározott tartalommal a megyei
önkormányzat által készített hulladékgazdálkodási terv. Készítése nem kötelező. Tartalma,
felépítése a területi tervekéhez hasonló.
(Pest megye hulladékgazdálkodási tervanyaga)

A fenti hulladékgazdálkodási tervek figyelembevételével kell elkészíteni az érintett
települések közös hulladékgazdálkodási tervét a 126/2003 (VIII.15) sz. Korm. Rendelet
1.számú melléklete szerint.
A feladat teljesülése érdekében - közös összefogással- Aszód és kistérsége megbízta a
CONNECT 3 Környezetvédelmi, Szolgáltató és Oktató Kft.-t
Székhely:

3100 Salgótarján, Irinyi J. u. 6.

Telephely:

3100 Salgótarján, Rákóczi u. 13.

Tel/Fax:

06-32/422-494

A hulladékgazdálkodási tervanyag elkészítésével.

Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, Szolgáltató és Oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi u.13.
Tel/fax.: 06-32/422-494
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5. A TERVEZÉS ELŐKÉSZÍTÉSE ÁLLAPOTFELMÉRÉS A
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ADATOK BEMUTATÁSA

A hulladékgazdálkodási tervezés többlépcsős folyamat, amelynek elemei:
- a helyzetelemzés, állapotfelmérés
- a jövőkép és a célok, prioritások meghatározása,
- a tervezés (a célok megvalósításához szükséges feladatok és eszközök, azaz a
program meghatározása),
- a megvalósíthatóság vizsgálata, -prognózis,
- a megvalósítás (kivitelezés),
- a monitoring, ellenőrzés és értékelés.

A tervezés akkor hatékony, ha a vázolt folyamatban egymásra épülő lépések szervezeti,
szabályozási, finanszírozási rendet képeznek és biztosított a működtetés.

A célok és prioritások meghatározása után a továbblépés feltétele a konkrét célkitűzések
meghatározása. Ezt követően a célkitűzések olyan megjelenítése szükséges, amely magába
foglalja a környezet, ezen belül a hulladékgazdálkodás, a társadalom és a gazdaság
horizontális és vertikális szintjeit (pl. információrendszer, tervezés, környezeti nevelés és
tájékoztatás, ágazatok).

Társadalmi és gazdasági munkamegosztás szükséges például a szak- és közigazgatási
intézmények részéről, az egyes ágazatok, termelő szervezetek részvételével, az egyéb
érintettek és szervezeteik széles körének közreműködésével (pl. az egyének, családok,
lakóközösségek, kamarák, civil szervezetek).

A rendszer bonyolult felépítése és működése következtében mindez körültekintő előkészítést,
megfelelő eszközök/módszerek alkalmazását teszi szükségessé.

Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, Szolgáltató és Oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi u.13.
Tel/fax.: 06-32/422-494
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A tervezés gyakorlatilag három fő részből áll, amely fő munkarészek számos további
tevékenységre bonthatók:






előkészítés,
o

adat és információ gyűjtése

o

tájékozódás

o

terepi bejárás

o

helyismeret szerzése

o

kommunikálás

a terv megalapozása,
o

gyűjtött információk rendszerezése, feldolgozása, előkészítése

o

háttéranyagok adaptációja

o

jogszabályi kötelezettség szerinti adatfeldolgozás

a terv kidolgozása,
o

Következtetések,

javaslatok

kidolgozása

a

helyi

sajátosságok

figyelembevételével
o

Tervezési célállapot meghatározása.

5.1. A tervkészítés általános adatai

Aszód és kistérségének helyi hulladékgazdálkodási tervét a települések által megbízott és
szerződésbe foglalt CONNECT 3 Környezetvédelmi Szolgáltató és Oktató Kft.
(CONNECT 3 Kft.) végzi.
Székhely:

3100 Salgótarján, Irinyi János u. 6.
Tel./fax.: 06-32-420-260

Telephely:

3100 Salgótarján, Rákóczi út 13.
Tel./fax: 06-32-422-494

Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, Szolgáltató és Oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi u.13.
Tel/fax.: 06-32/422-494
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5.2. A tervezési területen keletkező hulladéktípusok azok mennyiségi
megoszlása településenként:

Aszód
Település neve:

Aszód

Polgármester neve:

Bagyin József

Önkormányzat címe:

2170, Szabadság tér 9.

Tel/Fax:

06-28/50-666

Település lélekszáma:

5970 fő

Aszód egy közel 50 ezer lélekszámú kistérség központja. A jó közlekedési lehetőségek, a
kulturális és gazdasági hagyományok következtében városnak természetes vonzása alakult ki.
Munkahelyeivel,

intézményeivel,

szolgáltatásaival

áll

a

térség

rendelkezésére,

a

közigazgatásban pedig törvényi kötelezettséggel a gyámügyben, az építéshatósági
munkában és az okmányirodával lát el körzeti feladatokat.
Város lélekszáma folyamatosan gyarapodik. Különösen örvendetes iskolaidőben a városban
tartózkodó fiatalok magas aránya, akik az általános iskolákat, a két középiskolát vagy a
zeneiskolát látogatják.
Aszód városa jelentős szerepet tölt be a térség környezetközpontú felzárkóztatásában,
hulladékgazdálkodásban.

Hulladék kihelyezés jellemzői:

A hulladékkezelési közszolgáltatásban a lakosság 100 %-a részt vesz, ezáltal teljes körűnek
tekinthetjük a lefedettséget.
A megállapított hulladékkezelési közszolgáltatási díj:
8000 Ft+ 15% ÁFA=9200 Ft/év/ingatlan, amely tartalmazza a kihelyezett 120 l-es edényzetek
heti egyszeri ürítését.
Ezen mennyiség feletti hulladéknak az elszállítás külön díjazás fejében viszik el.

Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, Szolgáltató és Oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi u.13.
Tel/fax.: 06-32/422-494
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A hulladék elszállítás különböző hulladékgyűjtő edényekben történik. Az alkalmazott
hulladékgyűjtő edényzetek bemutatása:


Edényzet tipusa: A lakosság műanyag kerekes ill. álló edényzetben
(kukában) helyezi ki a kommunális hulladékát



Edényzet űrtartalma: A hulladék mennyisétől függően 110-120 literes
általában,

de

60

literes

edényzetet

tudnak

biztosítani

a

kisnyugdíjasoknak, ill. 1100 literes konténert a tömbházakban lakók
részére.


Edényzet darabszáma: Kb 2.000 db különböző űrtartalmú edényzet
(kuka) és 40 db konténer van a városban.

A lakosság az esetlegesen felmerülő, a 120 literes edényzetbe a be nem férő hulladékot is
kihelyezheti, az erre a célra kialakított, a helyi önkormányzatnál egyénileg megvehető
zsákokban.

A közszolgáltatás végzésével megbízott cég:
Aszód Város Gazdasági Műszaki Ellátó Szerve (GAMESZ)
Címe:

Aszód, Kossuth L 59.

Felelős személy:

Tolmácsi Miklós

(Egyéb információk pl: kiszolgáló géppark stb, Lásd a 5.5.1.1.fejezetben)

A település hulladékát a begyűjtő célgépek segítségével gyűjtik össze, majd szállítják el az
aszódi kommunális hulladéklerakóba.
Begyűjtés gyakorisága:
-

Kertvárosi, családiházas övezetből hetente 1 alkalommal.

-

Magasházas, közintézményes övezetből hetente 2 alkalommal.

Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, Szolgáltató és Oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi u.13.
Tel/fax.: 06-32/422-494
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Aszód településen keletkezett hulladékok mennyisége, fajtánkénti eloszlása:

Hulladék:

Keletkezett
mennyiség

Települési szilárd
hulladék
Települési folyékony
hulladék
Kommunális
szennyvíziszap
Építési-bontási
hulladékok és egyéb
inert hulladékok
Mezőgazdasági és
élelmiszeripari nem
veszélyes hulladékok

Ipari és egyéb
gazdálkodói nem
veszélyes hulladékok

3800 (t/év)

Felhalmozott Településre be- Hulladékként
mennyiség
ki szállított
átadott
menny. (t/év)
mennyiség
500 000 m3

5775

11 (t/év)

187245 m3/év

187245 m3/év

563 m3/év

281,5 m3/év

2150 (t/év)

-

Nincs külön
válogatva, a
kommunális
hulladékkal
együtt gyűjtik.
Nincs külön
válogatva, a
kommunális
hulladékkal
együtt gyűjtik.

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

(Forrás: - Aszód GAMESZ
-Galgamenti Viziközmű 2004)

Aszód települési szilárd hulladékok összetétele (becsült adatok):
Hulladék fajtája

Aszód
%

t/év

Papír

15

570

Üveg

4

152

Fém

4

152

Műanyag

7

266

Szerves hulladék

40

1520

Textil

2

76

Veszélyes hulladék

1

38

Egyéb

27

1026

Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, Szolgáltató és Oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi u.13.
Tel/fax.: 06-32/422-494
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(Forrás: KSH adatok, Pest megye hulladékgazdálkodási terve)

Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, Szolgáltató és Oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi u.13.
Tel/fax.: 06-32/422-494
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Aszód településen keletkezett hulladékok fajtánkénti megoszlása (becsült adatok)
Hulladék

Veszélyes
hulladék

Hulladék olajok
Akkumulátorok
szárazelemek
Elektromos és
elektronikai
hulladékok
Kiselejtezett
gépjárművek
Egészségügyi
hulladékok
Állati eredetű
hulladékok
Növényvédő-szerek
és
csomagolóeszközeik
Azbeszt

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat
2980
Csomagolási hulladékok:

Nincs adat

Nincs adat

Papír és karton csomagolási
hulladék
Műanyag csomagolási hulladék
Fa csomagolási hulladék
Fém csomagolási hulladék
Vegyes összetételű kompozit
csomagolási hulladék
Egyéb, kevert csomagolási hulladék
Üveg csomagolási hulladék

10
8
4

4
0
2

Csomagolási
hulladékok összesen
Gumi
Egyéb hulladék

2
Nincs adat

Egyéb hulladék
Nem
veszélyes
hulladékok

Keletkezett Felhalmozott Településre Hulladékként
mennyiség mennyiség
be-ki
átadott
(t/év)
(t/év)
szállított
mennyiség
menny.
(t/év)
(t/év)
Nincs adat Nincs adat Nincs adat
4
Nincs adat Nincs adat Nincs adat
4
Nincs adat Nincs adat Nincs adat

821
5

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat
Nincs adat

Nincs adat
Nincs adat

Nincs adat
Nincs adat

Nincs adat
Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat
Nincs adat

Nincs adat
Nincs adat

Nincs adat
Nincs adat
Nincs adat
Nincs adat

Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, Szolgáltató és Oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi u.13.
Tel/fax.: 06-32/422-494

Nincs adat
Nincs adat
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Textil csomagolási hulladék

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

A táblázatban szereplő adatok becsült adatok az előző táblázat statisztikai adataiból.

Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, Szolgáltató és Oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi u.13.
Tel/fax.: 06-32/422-494
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Iklad
Település neve:

Iklad Nagyközség

Polgármester neve:

Madarász István

Önkormányzat címe:

2181 Iklad, Ráday tér 1.

Tel/Fax:

06-28/403-381

Település lélekszáma:

2117 fő (604 háztartás)

Iklad község Pest megye északkeleti részén, a Déli-Cserhát dombjai között, a Galga-patak
völgyében fekvő község. Már a középkorban virágzó település volt. A török hódítás idején
azonban pusztaként szerepel az összeírásokban. A falu a török kiűzése után sem népesedett
be újra, hanem közel hét évtizeden át puszta maradt, faluvá csak 1752 után szerveződött. A
16. század végén a település fele a Ráday család kezébe került. Halála után gyermekei 1742ben megosztoztak a birtokon. 1751-ben megkezdődött az újratelepítés. 1752-ben érkeztek
az első evangélikus vallású német telepesek Badenbõl, Württembergbõl. A Stájerországból
származó családok, akiknek evangélikus hitükhöz való ragaszkodásuk miatt kellett elhagyniuk
szülőföldjüket. A település a mai napig hű maradt a Stájerországi hagyományokhoz, ahol
még testvértelepülése is van.

Hulladék kihelyezés jellemzői:

A hulladékkezelési közszolgáltatásban a lakosság 100 %-a részt vesz, ezáltal teljes körűnek
tekinthetjük a lefedettséget.
A településen a 14 év alatti lakos után: 1900 Ft/fő/év, a 14 év felettiek pedig 2500 Ft/fő/éves
a megállapított hulladékkezelési díj, amely a 120 l-es gyűjtő edényzet, heti egyszeri ürítését
tartalmazza.
A hulladék elszállítás különböző hulladékgyűjtő edényekben történik, ezek bemutatása:


Edényzet tipusa: A lakosság műanyag kerekes ill. álló edényzetben
(kukában)

helyezi

ki

a

kommunális

hulladékát,

amely

nem

önkormányzati, hanem magán tulajdon.


Edényzet űrtartalma: Egységesen 110-120 literesek.



Edényzet darabszáma: Kb 530 db. edényzet került kihelyezésre.

Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, Szolgáltató és Oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi u.13.
Tel/fax.: 06-32/422-494
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Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, Szolgáltató és Oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi u.13.
Tel/fax.: 06-32/422-494
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A közszolgáltatás végzésével megbízott cég:
GAMESZ
Címe:

Aszód, Kossuth L 59.

Felelős személy:

Tolmácsi Miklós

(Egyéb információk pl: kiszolgáló géppark stb, Lásd a 5.5.1.1.fejezetben)

A település hulladékát heti egyszeri alkalommal a begyűjtő járművek segítségével gyűjtik
össze, majd szállítják el az aszódi kommunális hulladéklerakóba.
Lomtalanítást évente egyszer, a tavaszi időszakban szerveznek.

Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, Szolgáltató és Oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi u.13.
Tel/fax.: 06-32/422-494
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Iklad településen keletkezett hulladékok mennyisége, fajtánként eloszlása:

Hulladék:

Települési szilárd
hulladék
Települési
folyékony hulladék
Kommunális
szennyvíziszap
Építési-bontási
hulladékok és
egyéb inert
hulladékok
Mezőgazdasági és
élelmiszeripari
nem veszélyes
hulladékok
Ipari és egyéb
gazdálkodói nem
veszélyes
hulladékok

Keletkezett
mennyiség

Felhalmozott
mennyiség (t/év)

Településre be-ki
szállított menny.
(t/év)

Hulladékként
átadott
mennyiség (t/év)

951 (t/év)

-

951 (t/év)

951 (t/év)

62780 m3/év

-

62780 m3/év

62780 m3/év

188 m3/év

-

188 m3/év

94 m3/év

Nincs adat

-

Nincs adat

Nincs adat

-

Nincs adat

Nincs adat

-

Nincs adat

Nincs adat

Nincs külön
válogatva, a
kommunális
hulladékkal együtt
gyűjtik.
Nincs külön
válogatva, a
kommunális
hulladékkal együtt
gyűjtik.

(Forrás: Aszód GAMESZ, Galgamenti Viziközmű 2004)
A települési hulladékok összetétele (becsült adatok):
Hulladék fajtája

Iklad
%

t/év

Papír

15

142,6

Üveg

4

38

Fém

4

38

Műanyag

7

66,5

Szerves hulladék

40

380

Textil

2

19

Veszélyes hulladék

1

9,5

Egyéb

27

256,7

Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, Szolgáltató és Oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi u.13.
Tel/fax.: 06-32/422-494
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(Forrás: KSH adatok, Pest megye hulladékgazdálkodási terve)

Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, Szolgáltató és Oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi u.13.
Tel/fax.: 06-32/422-494
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Iklad településen keletkezett hulladékok fajtánkénti megoszlása (becsült adatok)
Hulladék:

Veszélyes
hulladék

Hulladék olajok
Akkumulátorok
szárazelemek
Elektromos és
elektronikai
hulladékok
Kiselejtezett
gépjárművek
Egészségügyi
hulladékok
Állati eredetű
hulladékok
Növényvédő-szerek
és
csomagolóeszközeik
Azbeszt

Keletkezett Felhalmozott Településre Hulladékként
mennyiség mennyiség
be-ki
átadott
(t/év)
(t/év)
szállított mennyiség
menny.
(t/év)
(t/év)
Nincs adat Nincs adat Nincs adat
1
Nincs adat Nincs adat Nincs adat
1
Nincs adat Nincs adat Nincs adat
0,5
Nincs adat

Nincs adat Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat Nincs adat

Nincs adat
746
Csomagolási hulladékok:

Nincs adat Nincs adat

Papír és karton csomagolási hulladék Nincs adat Nincs adat

Nincs adat Nincs adat

Műanyag csomagolási hulladék

Nincs adat Nincs adat

Nincs adat Nincs adat

Fa csomagolási hulladék

Nincs adat Nincs adat

Nincs adat Nincs adat

Fém csomagolási hulladék

Nincs adat Nincs adat

Nincs adat Nincs adat

Vegyes összetételű kompozit
csomagolási hulladék
Egyéb, kevert csomagolási hulladék

Nincs adat Nincs adat

Nincs adat Nincs adat

Nincs adat Nincs adat

Nincs adat Nincs adat

Üveg csomagolási hulladék

Nincs adat Nincs adat

Nincs adat Nincs adat

Textil csomagolási hulladék

Nincs adat Nincs adat

Nincs adat Nincs adat

Egyéb hulladék
Nem veszélyes
hulladékok

2
1

1
0
0,5

Csomagolási
hulladékok összesen
Gumi
Egyéb hulladék

2,5

205
0,1

Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, Szolgáltató és Oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi u.13.
Tel/fax.: 06-32/422-494
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A táblázatban szereplő adatok becsült adatok

Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, Szolgáltató és Oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi u.13.
Tel/fax.: 06-32/422-494
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Domony és Domony-völgye

Település neve:

Domony

Polgármester neve:

Pauló Pál

Önkormányzat címe:

2182 Domony, Fő u. 98.

Tel/Fax:

06-28/403-361

Település lélekszáma:

2000 fő
(538 háztartás)

Domony község Pest megye északkeleti részén, a Déli-Cserhát dombjai között, a Galga-patak
völgyében fekvő község. Ikladtól 5 km fekvő település.

Hulladék kihelyezés jellemzői:

A közszolgáltatásban a lakosság 90 %-a részt vesz, az etnikai kisebbség nehezen
alkalmazkodik, nem működnek együtt!
A lakosság 7000 Ft/ lakás/ éves díjat fizet a hulladékszállítás költségeire. Ebbe a 120 l-es
edényzet, heti egyszeri ürítése tartozik bele.
A szállítás heti egyszer, szerdán vagy csütörtökön történik.
A hulladék elszállítás különböző hulladékgyűjtő edényekben történik. Az alkalmazott
hulladékgyűjtő edényzetek bemutatása:


Edényzet tipusa: Zsákos begyűjtést végeznek.



Edényzet űrtartalma: A zsákok kb. 60-80 literesek.

A közszolgáltatás végzésével megbízott cég:
Aszódi GAMESZ
Címe:

Aszód, Kossuth L 59.

Felelős személy:

Tolmácsi Miklós

(Egyéb információk pl: kiszolgáló géppark stb, Lásd a 5.5.1.1.fejezetben)

Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, Szolgáltató és Oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi u.13.
Tel/fax.: 06-32/422-494
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A település hulladékát heti egyszeri alkalommal a begyűjtő járművek segítségével gyűjtik
össze, majd szállítják el az aszódi kommunális hulladéklerakóba.
Lomtalanítást évente egyszer, a tavaszi időszakban szerveznek.

Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, Szolgáltató és Oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi u.13.
Tel/fax.: 06-32/422-494
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A településen keletkezett hulladékok mennyisége fajtánként eloszlása:

Hulladék:

Települési szilárd
hulladék
Települési
folyékony hulladék
Kommunális
szennyvíziszap
Építési-bontási
hulladékok és
egyéb inert
hulladékok
Mezőgazdasági és
élelmiszeripari
nem veszélyes
hulladékok
Ipari és egyéb
gazdálkodói nem
veszélyes
hulladékok

Keletkezett
mennyiség

Felhalmozott
mennyiség (t/év)

Településre be-ki
szállított menny.
(t/év)

Hulladékként
átadott
mennyiség (t/év)

790 (t/év)

-

790 (t/év)

790 (t/év)

34675 m3/év

-

34675 m3/év

34675 m3/év

104 m3/év

-

104 m3/év

52 m3/év

Nincs adat

-

Nincs adat

Nincs adat

-

Nincs adat

Nincs adat

-

Nincs adat

Nincs adat

Nincs külön
válogatva, a
kommunális
hulladékkal együtt
gyűjtik.
Nincs külön
válogatva, a
kommunális
hulladékkal együtt
gyűjtik.

(Forrás: Aszód GAMESZ, Galgamenti Viziközmű 2004)

A települési hulladékok összetétele (becsült adatok):
Hulladék fajtája

Domony, Domony-völgye:
%

t/év

Papír

15

118,5

Üveg

4

31,6

Fém

4

31,6

Műanyag

7

55,3

Szerves hulladék

40

316

Textil

2

15,8

Veszélyes hulladék

1

7,9

Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, Szolgáltató és Oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi u.13.
Tel/fax.: 06-32/422-494
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Egyéb

27

213,3

(Forrás: KSH adatok, Pest megye hulladékgazdálkodási terve)

Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, Szolgáltató és Oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi u.13.
Tel/fax.: 06-32/422-494
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A településen keletkezett hulladékok fajtánkénti megoszlása (becsült adatok)
Hulladék:

Veszélyes
hulladék

Keletkezett Felhalmozott
mennyiség mennyiség Településre
(t/év)
(t/év)
be-ki szállított
menny. (t/év)
Nincs adat Nincs adat
0,8
Nincs adat Nincs adat
0,88
Nincs adat Nincs adat

Hulladék olajok
Akkumulátorok
szárazelemek
Elektromos és
elektronikai
hulladékok
0,4
Kiselejtezett
gépjárművek
2
Egészségügyi
hulladékok
1,6
Állati eredetű
hulladékok
0,8
Növényvédő-szerek
és
csomagolóeszközeik 0,8
Azbeszt
0
782 Egyéb hulladék
0,4
Nem veszélyes
Csomagolási
hulladékok
hulladékok összesen 171
Gumi
0,10
Egyéb hulladék
620
Csomagolási hulladékok:

Hulladékként
átadott
mennyiség
(t/év)
Nincs adat
Nincs adat
Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Papír és karton csomagolási hulladék

Nincs adat Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Műanyag csomagolási hulladék

Nincs adat Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Fa csomagolási hulladék

Nincs adat Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Fém csomagolási hulladék

Nincs adat Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Vegyes összetételű kompozit
csomagolási hulladék
Egyéb, kevert csomagolási hulladék

Nincs adat Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Üveg csomagolási hulladék

Nincs adat Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Textil csomagolási hulladék

Nincs adat Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

A táblázatban szereplő adatok becsült adatok
Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, Szolgáltató és Oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi u.13.
Tel/fax.: 06-32/422-494
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Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, Szolgáltató és Oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi u.13.
Tel/fax.: 06-32/422-494
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Kartal
Település neve:

Kartal

Polgármester neve:

Kovács László

Önkormányzat címe:

2173 Kartal, Felszabadulás u. 93.

Tel/Fax:

06-28/473-312

Település lélekszáma:

5760 fő, (ingatlanok száma: 1700 db)

Kartal nagyközség Aszód és Verseg között fekszik a Gödöllői-dombság északi csücskében.
Budapesttől észak-keleti irányban kb. 50 km távolságra található. Megközelítése közúton a
3-as számú főút 50. kilométerénél, az aszódi elágazástól 2 km-re, vagy az M3-as autópálya
bagi lehajtójától kb. 9 km-re, Aszódon keresztül.
A község neve török eredetű nemzetségnévből alakult ki. Első középkori okleveles említése
1263-ból való Kurthol néven. A tizenöt éves háború idején elnéptelenedett, a XVIII. század
első harmadának a végén került gróf Grassalkovich Antal tulajdonába. Fia újratelepítette a
falut. Magyar lakta, római katolikus, mezőgazdasági település, kiépített kerékpárutakkal.

Hulladék kihelyezés jellemzői:

A hulladékkezelési közszolgáltatásban a lakosság 100 %-a részt vesz, ezáltal teljes körűnek
tekinthetjük a lefedettséget.
A lakosság 10000 Ft/éves díjat fizet a hulladék elszállítás költségeire, amely összeg a
110 –120 l-es edényzet, heti egyszeri ürítését tartalmazza. Szállítási napok: hétfő és kedd.

Alkalmazott hulladékgyűjtő edényzetek, bemutatása:


Edényzet tipusa: A lakosság műanyag kerekes ill. álló kukában helyezi ki
a kommunális hulladékát, amely nem önkormányzati tulajdon, hanem a
lakosok megvásárolták.



Edényzet űrtartalma: Egységesen 110 –120 l



Edényzet darabszáma: Kb 1664 db.

Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, Szolgáltató és Oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi u.13.
Tel/fax.: 06-32/422-494
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A lakosság az esetlegesen felmerülő, a 110 literes kukába be nem férő szemetét is
kihelyezheti a kukája mellé, az erre a célra kialakított, a helyi önkormányzatnál egyénileg
megvehető zsákokban.

A közszolgáltatás végzésével megbízott cég:
GAMESZ
Címe:

Aszód, Kossuth L 59.

Felelős személy:

Tolmácsi Miklós

(Egyéb információk pl: kiszolgáló géppark stb, Lásd a 5.5.1.1.fejezetben)

A település hulladékát a begyűjtő járművek segítségével gyűjtik és szállítják el az aszódi
kommunális hulladéklerakóba.
Lomtalanítást évente egyszer, a tavaszi időszakban szerveznek.

Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, Szolgáltató és Oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi u.13.
Tel/fax.: 06-32/422-494
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A településen keletkezett hulladékok mennyisége fajtánként eloszlása:

Hulladék:

Települési szilárd
hulladék
Települési
folyékony hulladék
Kommunális
szennyvíziszap
Építési-bontási
hulladékok és
egyéb inert
hulladékok
Mezőgazdasági és
élelmiszeripari
nem veszélyes
hulladékok
Ipari és egyéb
gazdálkodói nem
veszélyes
hulladékok

Keletkezett
mennyiség
(t/év)

Felhalmozott
mennyiség (t/év)

Településre be-ki
szállított menny.
(t/év)

Hulladékként
átadott
mennyiség (t/év)

2290 (t/év)

Nincs adat

2290 (t/év)

2290 (t/év)

85410m3/év

Nincs adat

85410m3/év

85410m3/év

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs külön
válogatva, a
kommunális
hulladékkal együtt
gyűjtik.
Nincs külön
válogatva, a
kommunális
hulladékkal együtt
gyűjtik.

(Forrás: Aszód GAMESZ, Galgamenti Viziközmű 2004)
A települési hulladékok összetétele (becsült adatok):

Hulladék fajtája

Kartal:
%

t/év

Papír

15

343,5

Üveg

4

91,6

Fém

4

91,6

Műanyag

7

160,3

Szerves hulladék

40

916

Textil

2

45,8

Veszélyes hulladék

1

22,9

Egyéb

27

618,3

(Forrás: KSH adatok, Pest megye hulladékgazdálkodási terve)
Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, Szolgáltató és Oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi u.13.
Tel/fax.: 06-32/422-494
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Kartal településen keletkezett hulladékok fajtánkénti megoszlása (becsült adatok)
Hulladék:

Veszélyes
hulladék

Hulladék olajok
Akkumulátorok
szárazelemek
Elektromos és
elektronikai
hulladékok
Kiselejtezett
gépjárművek
Egészségügyi
hulladékok
Állati eredetű
hulladékok
Növényvédő-szerek
és
csomagolóeszközeik
Azbeszt

Keletkezett Felhalmozott Településre Hulladékként
mennyiség mennyiség
be-ki
átadott
(t/év)
(t/év)
szállított mennyiség
menny.
(t/év)
(t/év)
Nincs adat Nincs adat Nincs adat
2,4
Nincs adat Nincs adat Nincs adat
2,4
Nincs adat Nincs adat Nincs adat
0,12
Nincs adat

Nincs adat Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat Nincs adat

Nincs adat
1796
Csomagolási hulladékok:

Nincs adat Nincs adat

Papír és karton csomagolási hulladék Nincs adat Nincs adat

Nincs adat Nincs adat

Műanyag csomagolási hulladék

Nincs adat Nincs adat

Nincs adat Nincs adat

Fa csomagolási hulladék

Nincs adat Nincs adat

Nincs adat Nincs adat

Fém csomagolási hulladék

Nincs adat Nincs adat

Nincs adat Nincs adat

Vegyes összetételű kompozit
csomagolási hulladék
Egyéb, kevert csomagolási hulladék

Nincs adat Nincs adat

Nincs adat Nincs adat

Nincs adat Nincs adat

Nincs adat Nincs adat

Üveg csomagolási hulladék

Nincs adat Nincs adat

Nincs adat Nincs adat

Textil csomagolási hulladék

Nincs adat Nincs adat

Nincs adat Nincs adat

Egyéb hulladék
Nem veszélyes
hulladékok

5
2,4

2,4
0
0,12

Csomagolási
hulladékok összesen
Gumi
Egyéb hulladék

6

495
0,29

Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, Szolgáltató és Oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi u.13.
Tel/fax.: 06-32/422-494
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A táblázatban szereplő adatok becsült adatok

Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, Szolgáltató és Oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi u.13.
Tel/fax.: 06-32/422-494
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Bag
Település neve:

Bag Község

Polgármester neve:

Jamrik László

Önkormányzat címe:

2191. Bag, Szent Imre u. 52.

Tel/Fax:

06-28/408-063

Település lélekszáma:

3973 fő (1300 háztartás)

Bag nagyközség a Galga folyó jobb partján, Hévízgyörk és Aszód települések között fekszik.
Az M3-as autópálya nyomvonala szeli ketté a települést.
Megközelítése közúton 3-as számú főút bagi elágazásnál vagy az M3-as autópálya bagi
csomópontjánál lehetséges.. Vasúton, személyvonattal Budapest Keleti pályaudvarról
Budapest - Hatvan vasútvonal Bag – állomásán keresztül.

Hulladék kihelyezés jellemzői:

A hulladékkezelési közszolgáltatásban a lakosság 100 %-a részt vesz, ezáltal teljes körűnek
tekinthetjük a lefedettséget.
A lakosság 6000 Ft/év fizet a hulladékkezelési közszolgáltatásért, amely összeg a ház elé
kitett zsák elszállítása, ill. néhány lakásnál előforduló 120 l-es edényzet, heti egyszeri ürítését
tartalmazza.

Alkalmazott hulladékgyűjtő edényzetek, bemutatása:


Edényzet tipusa: A lakosság műanyag kerekes ill. álló edényzetben
helyezi ki a kommunális hulladékát.



Edényzet űrtartalma: Egységesen 120 l

Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, Szolgáltató és Oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi u.13.
Tel/fax.: 06-32/422-494
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A település kommunális hulladékát heti egyszeri alkalommal a megbízott vállalkozó SkodaLiaz típusú Rotapriess tömörítős célgéppel gyűjti be és szállítja el az aszódi kommunális
hulladéklerakóba.

A közszolgáltatás végzésével megbízott cég:
Címe:

2191 Bag, Petőfi tér 5.

Felelős személy:

Sápi Zoltánné ügyvezető

Quality’94 Kft.

(Egyéb információk pl: kiszolgáló géppark stb. Lásd a 5.5.1.1.fejezetben)

Lomtalanítást évente egyszer, a tavaszi időszakban szerveznek.

Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, Szolgáltató és Oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi u.13.
Tel/fax.: 06-32/422-494
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A településen keletkezett hulladékok mennyisége fajtánként eloszlása:

Hulladék:

Települési szilárd
hulladék
Települési
folyékony hulladék
Kommunális
szennyvíziszap
Építési-bontási
hulladékok és
egyéb inert
hulladékok
Mezőgazdasági és
élelmiszeripari
nem veszélyes
hulladékok
Ipari és egyéb
gazdálkodói nem
veszélyes
hulladékok

Keletkezett
mennyiség
(t/év)
774 (t/év)

Felhalmozott
mennyiség (t/év)
Nincs adat

Településre be-ki
szállított menny.
(t/év)
774 (t/év)

Hulladékként
átadott
mennyiség (t/év)
774 (t/év)

107675 m3/év

Nincs adat

107675 m3/év

107675 m3/év

323 m3/év

Nincs adat

323 m3/év

161 m3/év

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs külön
válogatva, a
kommunális
hulladékkal együtt
gyűjtik.
Nincs külön
válogatva, a
kommunális
hulladékkal együtt
gyűjtik.

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

(Forrás: Aszód GAMESZ, Galgamenti Viziközmű 2004)
A települési hulladékok összetétele (becsült adatok):

Hulladék fajtája

Bag:
%

t/év

Papír

15

116,1

Üveg

4

30,9

Fém

4

30,9

Műanyag

7

54,8

Szerves hulladék

40

309

Textil

2

15,5

Veszélyes hulladék

1

7,74

Egyéb

27

208

(Forrás: KSH adatok, Pest megye hulladékgazdálkodási terve)

Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, Szolgáltató és Oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi u.13.
Tel/fax.: 06-32/422-494
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Bag településen keletkezett hulladékok fajtánkénti megoszlása (becsült adatok)
Hulladék:

Veszélyes
hulladék

Hulladék olajok
Akkumulátorok
szárazelemek
Elektromos és
elektronikai
hulladékok
Kiselejtezett
gépjárművek
Egészségügyi
hulladékok
Állati eredetű
hulladékok
Növényvédő-szerek
és
csomagolóeszközeik
Azbeszt

Keletkezett Felhalmozott Településre Hulladékként
mennyiség mennyiség
be-ki
átadott
(t/év)
(t/év)
szállított mennyiség
menny.
(t/év)
(t/év)
Nincs adat Nincs adat Nincs adat
0,8
Nincs adat Nincs adat Nincs adat
0,8
Nincs adat Nincs adat Nincs adat
0,4
Nincs adat

Nincs adat Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat Nincs adat

Nincs adat
607
Csomagolási hulladékok:

Nincs adat Nincs adat

Papír és karton csomagolási hulladék Nincs adat Nincs adat

Nincs adat Nincs adat

Műanyag csomagolási hulladék

Nincs adat Nincs adat

Nincs adat Nincs adat

Fa csomagolási hulladék

Nincs adat Nincs adat

Nincs adat Nincs adat

Fém csomagolási hulladék

Nincs adat Nincs adat

Nincs adat Nincs adat

Vegyes összetételű kompozit
csomagolási hulladék
Egyéb, kevert csomagolási hulladék

Nincs adat Nincs adat

Nincs adat Nincs adat

Nincs adat Nincs adat

Nincs adat Nincs adat

Üveg csomagolási hulladék

Nincs adat Nincs adat

Nincs adat Nincs adat

Textil csomagolási hulladék

Nincs adat Nincs adat

Nincs adat Nincs adat

Egyéb hulladék
Nem veszélyes
hulladékok

1,6
0,8

0,8
0
0,4

Csomagolási
hulladékok összesen
Gumi
Egyéb hulladék

2

167
0,10

Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, Szolgáltató és Oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi u.13.
Tel/fax.: 06-32/422-494
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A táblázatban szereplő adatok becsült adatok

Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, Szolgáltató és Oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi u.13.
Tel/fax.: 06-32/422-494
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Hévízgyörk

Település neve:

Hévízgyörk

Polgármester neve:

Tóth Tibor

Önkormányzat címe:

2192 Hévízgyörk, Kossuth L u. 124.

Tel/Fax:

06-28/435-005

Település lélekszáma:

3030 fő (1030 háztartás)

A település eredetileg a Galga folyó jobb partján, a Bag-Tura bekötőút tengelyében,
párhuzamos utcából, fésűs beépítéssel alakult ki. Napjainkban már a Galga bal partján, a
vasútvonal közelében is házak épültek és más irányban is jelentősen terjeszkedett a település.
Bag községgel az országút mentén teljesen összeépült.
Megközelítése közúton a 30-as útvonalról, valamint az M3-as autópálya felől Bag-Tura
útvonalon közelíthető meg.
Vasúton Budapest felől a Budapest-Hatvan vasútvonal mellett fekszik.

Hulladék kihelyezés jellemzői:
A hulladékkezelési közszolgáltatásban a lakosság 100 %-a részt vesz, ezáltal teljes körűnek
tekinthetjük a lefedettséget.
A lakosságnak 2400 Ft/fő/év a hulladékszállítási költsége. Ebbe a ház elé kitett zsák
elszállítása, vagy az előforduló 120 l-es edényzet, heti egyszeri ürítése tartozik bele.
Alkalmazott hulladékgyűjtő edényzetek, létesítmények bemutatása:


Edényzet tipusa: A lakosság zsákokban helyezi ki a kommunális
hulladékát



Edényzet űrtartalma: Nincs szabványos edény a településen. A hulladék
mennyiségétől függően 1 zsáktól több, akár a 3-4 zsák is elszállításra
kerül

Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, Szolgáltató és Oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi u.13.
Tel/fax.: 06-32/422-494
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A település kommunális hulladékát heti egyszeri alkalommal a megbízott vállalkozó IFA
teherautóra felpakolva gyűjti be és szállítja el az aszódi kommunális hulladéklerakóba.

A közszolgáltatás végzésével megbízott : Suszter Pál Vállalkozó
Címe:

2192 Hévízgyörk, Nyár u. 13.

(Egyéb információk pl: kiszolgáló géppark stb, Lásd a 5.5.1.1.fejezetben)

A település hulladékát a begyűjtő jármű segítségével gyűjtik és szállítják el az aszódi
kommunális hulladéklerakóba.

Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, Szolgáltató és Oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi u.13.
Tel/fax.: 06-32/422-494
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A településen keletkezett hulladékok mennyisége fajtánként eloszlása:

Hulladék:

Települési szilárd
hulladék
Települési
folyékony
hulladék
Kommunális
szennyvíziszap
Építési-bontási
hulladékok és
egyéb inert
hulladékok
Mezőgazdasági
és élelmiszeripari
nem veszélyes
hulladékok
Ipari és egyéb
gazdálkodói nem
veszélyes
hulladékok

Keletkezett
mennyiség
(t/év)

Felhalmozott
mennyiség
(t/év)

Településre beki szállított
menny. (t/év)

Hulladékként
átadott
mennyiség
(t/év)

586(t/év)

Nincs adat

586(t/év)

586 (t/év)

73000m3/év

Nincs adat

73000m3/év

73000m3/év

219 m3/év

Nincs adat

219 m3/év

109 /év

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs külön
válogatva, a
kommunális
hulladékkal
együtt gyűjtik.
Nincs külön
válogatva, a
kommunális
hulladékkal
együtt gyűjtik.

(Forrás: Aszód GAMESZ, Galgamenti Viziközmű 2004)
A települési hulladékok összetétele (becsült adatok):
Hulladék fajtája

Hévízgyörk:
%

t/év

Papír

15

87,9

Üveg

4

23,44

Fém

4

23,44

Műanyag

7

41

Szerves hulladék

40

235

Textil

2

11,7

Veszélyes hulladék

1

5,86

Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, Szolgáltató és Oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi u.13.
Tel/fax.: 06-32/422-494
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Egyéb

27

158,2

(Forrás: KSH adatok, Pest megye hulladékgazdálkodási terve)

Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, Szolgáltató és Oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi u.13.
Tel/fax.: 06-32/422-494
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Hévízgyörk településen keletkezett hulladékok fajtánkénti megoszlása (becsült adatok)
Hulladék:

Veszélyes
hulladék

Hulladék olajok
Akkumulátorok
szárazelemek
Elektromos és
elektronikai
hulladékok
Kiselejtezett
gépjárművek
Egészségügyi
hulladékok
Állati eredetű
hulladékok
Növényvédő-szerek
és
csomagolóeszközeik
Azbeszt

Nincs adat
Nincs adat
Nincs adat

0,3
Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat
460
Csomagolási hulladékok:

Nincs adat

Nincs adat

1,5
1,2
0,6

0,6
0
0,3

Csomagolási
hulladékok összesen
Gumi
Egyéb hulladék

Hulladékként
átadott
mennyiség
(t/év)

Nincs adat

Egyéb hulladék
Nem
veszélyes
hulladékok

Keletkezett Felhalmozott Településre
mennyiség mennyiség
be-ki
(t/év)
(t/év)
szállított
menny.
(t/év)
Nincs adat Nincs adat
0,6
Nincs adat Nincs adat
0,6
Nincs adat Nincs adat

126
0,7

Papír és karton csomagolási
hulladék
Műanyag csomagolási hulladék

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Fa csomagolási hulladék

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Fém csomagolási hulladék

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Vegyes összetételű kompozit
Nincs adat
csomagolási hulladék
Egyéb, kevert csomagolási hulladék Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Üveg csomagolási hulladék

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Textil csomagolási hulladék

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, Szolgáltató és Oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi u.13.
Tel/fax.: 06-32/422-494
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A táblázatban szereplő adatok becsült adatok

Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, Szolgáltató és Oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi u.13.
Tel/fax.: 06-32/422-494
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Galgamácsa
Település neve:

Galgamácsa

Polgármester neve:

Dr. Pesti Klára

Önkormányzat címe:Galgamácsa, Petőfi u. 105.
Tel/Fax:

06-28/489-002

Település lélekszáma:

1985 fő (730 háztartás)

Galgamácsa települést a Galga patak szeli ketté. A falu Iklad - Galgagyörk - Váckisújfalu Vácegres települések között fekszik. Itt ágazik el az Aszód - Vác, Aszód - Balassagyarmat
vasútvonal.
Megközelítése közúton a 3-as számú főút Aszód - Iklad - Galgamácsa útvonalon vagy az M3
autópálya bagi csomópont -Aszód - Iklad - Galgamácsa útvonalon lehetséges. Vasúton
személyvonattal Budapest Keleti pályaudvarról Budapest - Aszód - Galgamácsa szakaszon
juthatunk el a településre.

Hulladék kihelyezés jellemzői:

A hulladékkezelési közszolgáltatásban a lakosság 100 %-a részt vesz, ezáltal teljes körűnek
tekinthetjük a lefedettséget.
A lakosságnak 100 Ft/fő/hó a hulladékszállítási költsége. A ház elé kitett zsák elszállítása, vagy
az előforduló 120 l-es edényzet, heti egyszeri ürítése tartozik bele.

Alkalmazott hulladékgyűjtő edényzetek, létesítmények bemutatása:


Edényzet tipusa: A lakosság zsákokban helyezi ki a kommunális
hulladékát



Edényzet űrtartalma: Nincs szabványos edény a településen. A hulladék
mennyisétől függően 1 zsáktól több akár a 3-4 zsák is elszállításra kerül
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A település kommunális hulladékát heti egyszeri alkalommal a megbízott vállalkozó
tömörítős teherautóval gyűjti be és szállítja el az aszódi kommunális hulladéklerakóba.

A közszolgáltatás végzésével megbízott cég (2004. 06. 01.-től):
GAMESZ
Címe:

Aszód, Kossuth L 59.

Felelős személy:

Tolmácsi Miklós

(Egyéb információk pl: kiszolgáló géppark stb, Lásd a 5.5.1.1.fejezetben)
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A településen keletkezett hulladékok mennyisége fajtánként eloszlása:

Hulladék:

Települési szilárd
hulladék
Települési
folyékony
hulladék
Kommunális
szennyvíziszap
Építési-bontási
hulladékok és
egyéb inert
hulladékok
Mezőgazdasági
és élelmiszeripari
nem veszélyes
hulladékok
Ipari és egyéb
gazdálkodói nem
veszélyes
hulladékok

Keletkezett
mennyiség
(t/év)

Felhalmozott
mennyiség
(t/év)

Településre beki szállított
menny. (t/év)

Hulladékként
átadott
mennyiség
(t/év)
384 (t/év)

384(t/év)

Nincs adat

384(t/év)

4.000 m3/év

Nincs adat

Ki 4.000 m3/év

4.000 m3/év

0,012 m3/év

Nincs adat

0,012 m3/év

0,0064 m3/év

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs külön
válogatva, a
kommunális
hulladékkal
együtt gyűjtik.
Nincs külön
válogatva, a
kommunális
hulladékkal
együtt gyűjtik.

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

(Forrás: Aszód GAMESZ, Galgamenti Viziközmű 2004)
A települési hulladékok összetétele (becsült adatok):
Hulladék fajtája

Galgamácsa:
%

t/év

Papír

15

57,6

Üveg

4

15,3

Fém

4

15,3

Műanyag

7

26,8

Szerves hulladék

40

153

Textil

2

7,68

Veszélyes hulladék

1

3,84
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Egyéb

27

103,7

(Forrás: KSH adatok, Pest megye hulladékgazdálkodási terve)
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Galgamácsa településen keletkezett hulladékok fajtánkénti megoszlása (becsült
adatok)
Hulladék:

Veszélyes
hulladék

Hulladék olajok
Akkumulátorok
szárazelemek
Elektromos és
elektronikai
hulladékok
Kiselejtezett
gépjárművek
Egészségügyi
hulladékok
Állati eredetű
hulladékok
Növényvédő-szerek
és
csomagolóeszközeik
Azbeszt

Nincs adat
Nincs adat
Nincs adat

0,2
Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat
302
Csomagolási hulladékok:

Nincs adat

Nincs adat

1
0,8
0,4

0,4
0
0,2

Csomagolási
hulladékok összesen
Gumi
Egyéb hulladék

Hulladékként
átadott
mennyiség
(t/év)

Nincs adat

Egyéb hulladék
Nem
veszélyes
hulladékok

Keletkezett Felhalmozott Településre
mennyiség mennyiség
be-ki
(t/év)
(t/év)
szállított
menny.
(t/év)
Nincs adat Nincs adat
0,4
Nincs adat Nincs adat
0,4
Nincs adat Nincs adat

83
0,5

Papír és karton csomagolási
hulladék
Műanyag csomagolási hulladék

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Fa csomagolási hulladék

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Fém csomagolási hulladék

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Vegyes összetételű kompozit
csomagolási hulladék
Egyéb, kevert csomagolási hulladék

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Üveg csomagolási hulladék

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Készítette:
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Textil csomagolási hulladék

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

A táblázatban szereplő adatok becsült adatok
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5.2.1. A területi éves hulladékmérleg bemutatása
Hulladék

Domony
Domony- Kartal:
völgye:
t/év
t/év

Aszód

Iklad

t/év

t/év

Papír

570

142,6

118,5

Üveg

152

38

Fém

152

Műanyag
Szerves

fajtája

Bag:

Hévízgyörk: Galgamácsa:

t/év

t/év

t/év

343,5

116,1

87,9

57,6

31,6

91,6

30,9

23,44

15,3

38

31,6

91,6

30,9

23,44

15,3

266

66,5

55,3

160,3

54,8

41

26,8

1520

380

316

916

309

235

153

Textil

76

19

15,8

45,8

15,5

11,7

7,68

Veszélyes

38

9,5

7,9

22,9

7,74

5,86

3,84

Egyéb

1026

256,7

213,3

618,3

208

158,2

103,7

Összesen:

3800

951

790

2290

774

586

384

hulladékok

hulladékok

(Forrás: GAMESZ 2004, KSH adatok)
A hét településen keletkező kommunális hulladék mennyisége és az elszállítási költsége.
(Tényadatok)
Lakosok
száma fő

Keletkező szilárd
hulladék

Díj Ft/év

mennyisége t/év

Aszód

5970

3800

9200/háztartás

Iklad

2117

951

2500/ fő

Domony

2000

790

7000/ háztartás
10000/

Kartal

5760

2290

háztartás

Bag

3973

774

6000/ háztartás

Hévízgyörk

3030

586

2400/ fő

Galgamácsa

1985

384

1200/ fő
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Összesen:

24835

9575

-

(Forrás: GAMESZ 2004)
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Keletkező szilárd hulladék
mennyisége t/év:
Összesen:

9575t/év
384t/év

*Galgamácsa
*Hévízgyörk

586t/év
774t/év

*Bag

2290t/év

Kartal

790t/év

Domony

951t/év

Iklad

3800t/év

Aszód
0

2000

4000

(* Számított adat)
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5.3. A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények

5.3.1. A hulladékgazdálkodási törvényben meghatározott követelmények

A 2000. évi XLIII. Törvény a hulladékgazdálkodásról foglalkozik a Hulladékkezeléssel.

„14. § (1) Hulladékkezelési tevékenységnek minősül a hulladék gyűjtése, begyűjtése,
szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása.
(2) Hulladékkezelési tevékenység - ha törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet
ettől eltérően nem rendelkezik - kizárólag a környezetvédelmi hatóság engedélyével
végezhető.
(3) A hulladékkezelésből származó hulladékokra, a hulladékkezelő köteles betartani, a
hulladék termelőjére megállapított kötelezettségeket.
(4) A hulladékkezelő köteles a hulladék birtokosa számára előírt nyilvántartás és
adatszolgáltatás elvégzésén túl a birtokába került, átvett hulladékokra és az általa végzett
kezelésre

vonatkozó

adatokat

is

külön

jogszabályban

meghatározott

módon

nyilvántartani, és a hatóságoknak adatot szolgáltatni.
(5) A hulladékkezeléshez használt technológia, berendezés, eszköz, anyag alkalmazását,
forgalmazását

jogszabály

engedélyhez

vagy

alkalmassági

vizsgálathoz,

illetőleg

minősítéshez kötheti.
(6) Az egyes hulladékfajtákra, illetve kezelési tevékenységekre vonatkozó átfogó szakmai
szabályokat
a) törvényi szabályozást nem igénylő esetekben, a Kormány rendeletben,
b) törvényi vagy kormányrendelet szintű szabályozást nem igénylő esetekben a
környezetvédelemért felelős miniszter, illetőleg a tevékenység szabályozásáért felelős
miniszter rendeletben állapítja meg.
(7) A technológiákból származó, a technológiai folyamatba visszavezetett maradék
anyag, valamint a már használt, de eredeti céljára ismételten felhasználható termék a
forgási ciklusból történő kilépésekor válik hulladékká.”
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Hulladékgyűjtés és begyűjtés
15. § (1) A hulladék további kezelésének megfelelő elkülönített gyűjtése a hulladék
termelőjének vagy birtokosának kötelezettsége.
(2) A begyűjtés során a hulladékkezelő a hulladékot a hulladék termelőitől vagy más
birtokosaitól rendszeresen összeszedi és elszállítja a begyűjtőhelyre, a hasznosítás vagy
ártalmatlanítás helyére, illetőleg a hulladékot átveszi a hulladékok birtokosaitól a
begyűjtőhelyeken, gyűjtőpontokon.
(3) A hulladék begyűjtési tevékenység végzése környezetvédelmi hatósági engedélyhez
kötött.
(5) A hulladékkezelő begyűjtőhelyet önálló telephelyként vagy telephelyen belüli
gyűjtőhelyként hatósági engedély birtokában létesíthet és üzemeltethet, ahol a
hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőzően a hulladékot elszállításig tárolják,
esetenként előkezelik, illetve további kezelésre, hasznosításra előkészítik.
(6) A (3) és (5) bekezdés szerinti engedélyezés feltételeit külön jogszabály tartalmazza.

Hulladékszállítás
16. § (1) Hulladékot úgy kell szállítani, hogy annak során a környezet ne szennyeződjék.
Szállításból eredő szennyeződés esetén a szállító a hulladék eltakarításáról, a terület
szennyeződés mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról
köteles gondoskodni.
(2) A szállító (1) bekezdés szerinti kötelezettsége nem érinti az e törvény, valamint külön
jogszabály alapján a hulladék termelőjének, birtokosának felelősségét, valamint a
költségviselés áthárításának lehetőségét.

Hulladékhasznosítás
18. § (1) A hulladék hasznosítása történhet
a) a hulladék anyagának termelésben, szolgáltatásban történő ismételt felhasználásával
(újrafeldolgozás);
b) a hulladék valamely újra-feldolgozható összetevőjének leválasztásával és alapanyaggá
alakításával (visszanyerés);
c) a hulladék energiatartalmának kinyerésével (energetikai hasznosítás).
Készítette:
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(2) A biológiailag lebomló szerves anyagok aerob vagy anaerob lebontása és további
felhasználásra alkalmassá tétele hasznosításnak minősül. A tevékenység végzésének és a
keletkező termékek felhasználásának feltételeit külön jogszabály tartalmazza.
(3) A hulladék hasznosítójának biztosítania kell, hogy a hasznosítással előállított termék
az

elsődleges

alapanyagból

előállított

terméknél

ne

okozzon

nagyobb

környezetterhelést.
(4) Hulladékhasznosító létesítmény csak a külön jogszabályban meghatározott
feltételekkel és a környezetvédelmi hatóság engedélyével létesíthető.
(5) A hulladék hasznosítása esetén a gyártóra, a hulladék birtokosára és a
hulladékkezelőre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

Hulladékártalmatlanítás
19. § (1) A hulladékártalmatlanítás a környezetvédelmi hatóság engedélyében
megfogalmazottak szerint történhet
a) hulladéklerakóban történő lerakással;
b) termikus ártalmatlanítással;
c) más kémiai, biológiai vagy fizikai eljárással.
(2) Hulladékártalmatlanító létesítmény csak a külön jogszabályban meghatározott
feltételekkel és a környezetvédelmi hatóság engedélyével létesíthető.
(3) Az ártalmatlanító létesítmények kialakítására és üzemeltetésére, valamint a már
működő és betelt lerakókra vonatkozó előírásokat külön jogszabály állapítja meg.
(4) Új, települési hulladék lerakására szolgáló létesítmény kizárólag térségi célokra
építhető.
(5) Hulladéklerakóban előkezelés nélkül - ha törvény, kormányrendelet vagy miniszteri
rendelet másként nem rendelkezik - hulladék nem ártalmatlanítható. A lerakással
ártalmatlanítható hulladékok körét és a lerakás feltételeit külön jogszabály határozza

meg.”
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5.3.2. A vizsgált terület hulladékkezelésének rövid leírása:

A törvények és rendeletek értelmében alakította ki az aszódi hulladéklerakó is, a belső
műszaki rendeletét a hulladékok kezelésére.

1. A hulladék gyűjtése, begyűjtése:

 Kommunális hulladék:
Közszolgáltatás végzésével megbízott cég - Aszód Város Gazdasági Műszaki Ellátó
Szervezete (GAMESZ) - Aszód, Domony, Domony-völgye, Iklad, Kartal, Galgamácsa
(2004.06.01-től) településekről gyűjti be és szállítja el a megfelelő járművek segítségével
kommunális hulladékot az aszódi lerakóba. A többi településen egyéni vállalkozók végzik
még a begyűjtést, ami a jövőben változni fog a jogszabályok értelmében. (Bag,
Hévízgyörk és Galgamácsa)
A lakosság műanyag kerekes ill. álló edényzetbe gyűjti hulladékát a kertvárosi részeken,
melynek űrtartalma általában 120 vagy 110 literesek, de Aszódon lehetőség van 60 literes
edényzetet is igényelni. A lakótelepi övezetekben és a közintézményeknél nagyobb
űrtartalmú, 1100 literes konténerekbe gyűjtik a hulladékot. Néhány településen viszont még
nincs hulladékgyűjtő edényzet beszerezve, -( Hévízgyörk, Galgamácsa)- itt zsákokba gyűjtik
és szállítják a hulladékot.!

 Kommunális szennyvíz:
A szennyvíz szállítása és gyűjtése megoldott, Galgamácsa kivételével a településeken a
csatornahálózat kiépített. A csatornahálózatra rá nem kötött lakosok szennyvízaknákban,
tárolókban gyűjtik a szennyvizet, és szippantó kocsival szállítják be a telepre.
Települések csatornázottsága (%):

Rákötések aránya (%):

Aszód:

95

67

Iklad:

100

72

Domony

100

55

Bag:

100

67

Hévízgyörk:

100

75
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Kartal
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2. Hulladék szállítás, Szállítás gyakorisága:

 Kommunális hulladék:
A szállítási időpont és az útvonal előre letisztázott és nyilvánosságra hozott minden
településen, hiszen így kerülhet csak elszállításra a lakossági hulladék. A begyűjtést végző
cég a járműveikkel elszállítja a lakossági kommunális hulladékot minden héten minden
településről.
A szállítási körzetektől függő, kertvárosi övezetekből, kistérségekből heti egyszer, lakótelepek
és közintézmények körzetéből heti kétszer van szállítás.

 Kommunális szennyvíz:
A nyomott és gravitációs csatornahálózaton keresztül beérkező szennyvizek a tisztítótelepen
biológiai többlépcsős rendszeren áthaladva jutnak tisztított szennyvízként a befogadóba.

3. Ártalmatlanítás:

 Kommunális hulladék:
A begyűjtött és beszállított kommunális hulladékot az aszódi lerakóban ártalmatlanítják,
a hulladék végleges lerakásával.
A hulladék lerakás módját és helyét az üzemvezető szabja meg. A szeméttelep eddigi
művelési módját -fronthajtásos művelésmódot-, felváltotta a kialakítandó védőgát és a
rézsűk közé történő réteges, szakaszos gödörfeltöltési mód.

A szakaszos feltöltés szabályai:
A feltöltés az út felől, a kijelölt terület ÉK-i sarkában kell megkezdeni és folyamatosan
haladni vele nyugat felé. A feltöltés kezdetekor a belső út végén ürítődombot kell
kialakítani, melynek magasságát a már betöltött hulladék után kell emelni.
A szakasz magasságát megadja a gát magassága-2-3 méter, ha több ütemben épülilletve egy ütemben épült gát esetén max. 2 méter. A szakasz szélessége adott a
rendelkezésre álló helyből. A szakasz hosszát úgy kell meghatározni, hogy a
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rendelkezésre álló munkagépek azt művelni tudják (fordulás, hátramenet, esetleg
rakodás).

Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, Szolgáltató és Oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi u.13.
Tel/fax.: 06-32/422-494

85

Aszód és kistérsége hulladékgazdálkodási terve

Szakaszos gödörfeltöltés:
A feltöltést a kijelölt terület legtávolabbi pontján kezdték meg, és folyamatosan haladnak
kifelé. A technológia megkezdésekor ürítődombot alakítottak ki, melynek magasságát
folyamatosan emelik. A szakasz magasságát a gát magassága, szélessége a két gát
közötti szélesség adja meg. A hulladékot tömörítik és takarófölddel takarják.

 Kommunális szennyvíz:
A szennyvizet a beérkezéskor előtisztítják, rács és homokfogóval. Az előkezelés után az
ülepítő medencébe vezetik. A kettős ülepítés és levegőztetést követően a megfelelő
semlegesítések ellenőrzése után megkezdődhet az elővíztelenítés. A technológia során
keletkező iszap kitermelésére kb. 8 éves üzemeltetés idő után kerül sor.

4. Hasznosítása
A hulladékgazdálkodási terv elkészítésének időszakában a szennyvíziszapok, ill. a szilárd
hulladékok jelentős része nem kerül újrahasznosításra.
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5.4. Egyedi hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések

5.4.1. Szelektív hulladékgyűjtés:
Különlegesség a térségben a két településen az idén beindított, kialakított hulladékgyűjtő
szigeteknek a kialakítása.
Aszód és Bag településeken beindított, szelektíven begyűjtött hulladékokat speciális
edényekbe gyűjtik és szállítják el a szigetekről. Az így összegyűjtött hulladékokat
újrahasznosítás céljára átadják a megfelelő vállalkozóknak. A szigetről lekerülő hulladékokat
az átvevőkhöz juttatják el.
A szigetekről a begyűjtést és az átmeneti tárolást a GAMESZ-al szerződött MÉH telep végzi,
megfelelő célgépeivel. A begyűjtött hulladékot a telephelyén átmenetileg tárolja.
A szelektíven összegyűjtött hulladékok természetesen nem a kerülnek lerakásra a
kommunális

hulladékok

között,

hanem

másodnyersanyagként,

alapanyagként

visszaforgatásra kerülnek, a megfelelő helyen.

Szelektív begyűjtési addatok
2004 évről:
Gyűjtött hulladék:

Aszód 6 sziget:

Bag 4 sziget:

Üveg:

kb.200 kg/hó

nincs adat

Papír:

2933 kg/hó

nincs adat

Fém:

kb.200 kg/hó

nincs adat

Műanyag:

400 kg/hó

nincs adat

5.4.2. Lomtalanítás:

Lomtalanítási akciót, Aszód, Galgamácsa, Hévízgyörk településeken évente kétszer, tavasszal
és ősszel, Iklad, Domony, Domony-völgye, Kartal, Bag településeken évente egyszer szervezik
meg.
A lomtalanításkor minden kirakott hulladékot, lomot elszállítanak a lakosságtól, az előre
megadott időpontokon.
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A lomtalanítás költsége az éves szemétszállítási díjban szerepel. A lomtalanítási hulladék
ártalmatlanítási költsége az önkormányzatot terheli, amit a beszedett díjakból fedez.
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A lomtalanításból begyűjtött hulladékokat szelektálják, és a megfelelő helyre szállítják. Az
aszódi hulladéklerakóba lerakják, v. a veszélyes hulladéklerakóba ártalmatlanításra kerül, v.
újrahasznosítják.
A lomtalanításban leggyakrabban előforduló hulladékok:


Gumi: A lakosok településenként kb. 30-50 db abroncsot kiraknak lomtalanításkor,
amelyből a gumijavítóhoz is kerül. A legtöbb gumihulladék a Galgamácsa-i
veszélyes hulladéktárolóban kerül, ahol takarásra, szigetelő fólia rögzítésére
hasznosították. A gumihulladékok elhelyezésére v. hasznosítására a
jövőben megoldást kell találni ! Ikladon a helyi vállalkozóhoz kerül a legtöbb
települési gumihulladék elhelyezésre, ahol aprítják, majd újrahasznosítják. A
gumiőrleményből járólapok, gumitéglák készülnek. A lakosok kb. 50-100 db.
abroncsot kihelkyeznek lomtalanításkor.



Elektronikai hulladék: Bizonyos részei veszélyes hulladéknak minősül, így a veszélyes
hulladéktárolóba kerül elhelyezésre.



Fém hulladék: A helyi MÉH telep veszi át.



Papír és csomagolási hulladék: MÉH telep



Inert hulladék: Aszódra kerül a lerakóba



Zöldhulladék: Begyűjtése a kommunális hulladékkal együtt is megtörténik, s az
aszódi kommunális hulladéklerakóban kerül. Későbbiekben a törvényi előírások
szerint csökkenteni kell a kommunális hulladéklerakóban a biológiailag lebomló
hulladékok elhelyezett mennyiségét. A tervezésben a csökkentési megoldásokra
javaslatot kell tenni. A lakosság nagy része viszont otthon a kertvárosi övezetekben
élégeti. Néhány településen, például Ikladon égetni csak az önkormányzat által kijelölt
napon lehet, szerdán, Aszódon pedig pénteken délután.
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5.5. A hulladékok kezelésére alkalmas kezelőtelepek és létesítmények
bemutatása

5.5.1. A hulladékokra vonatkozó kezelési tevékenységek és a jellemzők
ismertetése

Főbb hulladékcsoportok:
Települési szilárd hulladék

Települési folyékony hulladék

Kommunális szennyvíziszap

Építési-bontási hulladékok és
egyéb inert hulladékok

Hulladékbegyűjtés:

Hulladékkezelés
ismertetése:
Hulladéktömörítő autókkal a A begyűjtés után a
lakosságtól,
kommunális
közintézményektől és az
hulladéklerakóba kerül
önkormányzattal szerződött lerakásra tömörítésre és
vállalkozóktól kerül
takarásra az itt
begyűjtésre hetente.
alkalmazott technológia
szerint.
Legtöbb településről a
A bekerülő szennyvizet
kiépített csatornahálózaton iszapfog homokfogó
keresztül a Galgamenti
segítségével megtisztítják,
Vízközmű Kft.-hez kerül a
majd az iszap előkezelő,
szennyvíztisztító telepre, és ülepítő, levegőztető,
a kezelés után iszapot
ülepítőn halad keresztül a
megfelelően elhelyezik.
részlegesen már tisztított
szennyvíz és bekerül az
elővíztelenítőbe
konténeres présbe kerül..
A beérkezet szennyvíz
A szennyvízkezelés során
kezelése víztelenítése után
kezelt és préselt
az iszapot rakodógép
szikkasztott iszapot 2003segítségével kiemelik,
ig az aszódi
megfelelő helyen
hulladéktelepre
iszapszikkasztóban tárolják, szállították. 2004-től új
majd teherautóra rakodják
kihelyezési területre tértek
és elszállítják.
rá, amely a
felügyelőségnél iszap
elhelyezési dok.-ban
jelentettek és a
véleményezés
folyamatban van.
Külön gyűjtése nincs.
Az aszódi kommunális
Konténer kihelyezését és
hulladéklerakóba kerül
elszállítását igényelhetnek a elszállításra és
körzetben a lerakó
elhelyezésre.
üzemeltetőjétől, külön
díjazás fejében.
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Mezőgazdasági és élelmiszeripari
nem veszélyes hulladékok
Ipari és egyéb gazdálkodói nem
veszélyes hulladékok

Külön megjelenése nem jellemző együtt kezelik, gyűjtik
és tárolják a települési szilárd hulladékkal.
A településeken lévő vállalkozások a nem veszélyes
hulladékukat az aszódi kommunális hulladéklerakóba
szállítják be és helyezik el. Személyesen v. külön
megbízás alapján ez esetben külön befogadási
szerződést kötöttek a lerakóval vagy heti
rendszerességgel a begyűjtő járattal együtt.
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Főbb hulladékcsoportok:
Veszélyes
hulladék

Hulladékolajok

Hulladékbegyűjtés:

Hulladékkezelés
ismertetése:
Külön begyűjtése nincs az aszódi Mol Rt. átveszi és
kezeli.

Az aszódi Mol Rt. átveszi és kezeli. Külön begyűjtése
lomtalanítási akciók során történik és elszállítják a
Akkumulátorok
galgamácsai veszélyes hulladéktárolóba v. az aszódi
szárazelemek
Méh telepre.
Külön begyűjtése lomtalanítási akciók során történik és
Elektromos és
a veszélyes hulladéknak minősülő részeket a
elektronikai
galgamácsai veszélyes hulladéktárolóba szállítják, a
hulladékok
többi marad az aszódi kommunális hulladéktárolóba..
Kiselejtezett
Külön begyűjtése lomtalanítási akciók során történik és
gépjárművek
az aszódi Méh telepre szállítják
A körzetekből történő egyészségügyi hulladékokat
Egészségügyi
szerződéses cég szállítja el. Az egyészségügyi
hulladékok
hulladékok jelentős részét égetéssel ártalmatlanítják.
Külön begyűjtése nincs. Néhány településen még
működik a dögkút, így az állati tetemek ide kerülnek
elhelyezésre. Aszód térségében a kommunális
Állati eredetű
hulladéklerakó területén előfordul az illegálisan lerakott
hulladékok
állati tetem.
Növényvédő-szerek A térségben előforduló őstermelők körében a
és
kisgazdáknál nem jellemző a kommunális hulladéktól
csomagolóeszközeik történő leválasztás ezen hulladéknak, így kis
mennyiségben az aszódi lerakóba kerül.
Azbeszt
Nincs adat
Egyéb hulladék
Nem veszélyes Gumi
A lomtalanítás során begyűjtött gumi hulladékot az
hulladék
aszódi lerakón „átmenetileg” tárolják. Alkalmanként a
galgamácsai veszélyes hulladéklerakóba szállítják fólia
rögzítőnek. Iklad települése magánvállalkozóhoz szállítja
újrafeldolgozásra. (gumi járólapnak)
Egyéb hulladék
Papír és karton csomagolási hulladék Külön begyűjtési mód még A hulladékszigetekről
nem alakult ki a
legyűjtött hulladékokat és
Műanyag csomagolási hulladék
csomagolási hulladékok
az aszódi MÉH telepre
Fa csomagolási hulladék
begyűjtésére.
Aszód
és
Bag
beszállított hulladékokat
Fém csomagolási hulladék
települések vezették be
„átmenetileg” tárolják,
Vegyes összetételű kompozit
2004-ben a szelektív
majd az a felhasználókhoz
csomagolási hulladék
hulladékgyűjtést.
kerül másodlagos
Egyéb, kevert csomagolási hulladék
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Üveg csomagolási hulladék

Textil csomagolási hulladék

A háztartásokban v. a
alapanyagként
vállalkozásokban nagy
újrahasznosításra.
mennyiségben
összegyűjtött hulladékot az
aszódi MÉH telepre szállítják
Nincs adat
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5.5.1.1.

A gyűjtési körzetek, gyűjtő-szállító szervezetek, műszaki technikai
felszereltsége:

Közszolgáltatás végzésével megbízott cég:
Aszód Város Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete (GAMESZ)
Cím:

Aszód, Kossuth L. u. 59.

Vezetője:

Tolmácsi Miklós

Megbízó:

Aszód Város Önkormányzata

Begyűjtő körzetek:
Aszód, Domony, Domony-völgye, Iklad, Kartal, Galgamácsa (2004.06.01-től)
Begyűjtő célgépek:

Mercedes 1 éves kiváló állapotban lévő autó, kapacitása 18 m3.
Renault 9 éves jó állapotban, 7,5 m3 tömör kapacitása.
IFA Uniporm 15 éves megfelelő minőségű, 7,0m3 kapacitással.
IFA Uniporm 19 éves megfelelő tartalék7,0m3 kapacitással.

Egyéb munkagép:

T-130 Tolólapos dózer.

A többi településről egyéni vállalkozók gyűjtik be és szállítják a hulladékot a kommunális
hulladéktárolóba.
Bag térségében:

Quality’94 Kft.

Címe:

2191 Bag, Petőfi tér 5.

Felelős személye:

Sápi Zoltánné, ügyvezető

Szállító gépjármű: Skoda-Liaz típusú Rotopress tömörítős célgép, ill. 1 db. Mercedes
típusú tömörítős célgép (18 t)
Hévízgyörkön:

Suszter Pál Vállalkozó.

Címe:

Hévízgyörk, Nyár u 13.

Felelős személye:

Suszter Pál

Szállító gépjármű:

Rotopovers

Galgamácsán (2004.06.01-tól) a közszolgáltatás végzésével megbízott cég:
Aszód Város Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete (GAMESZ)
Cím:

Aszód, Kossuth L. u. 59.

Vezetője:

Tolmácsi Miklós
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5.5.1.2.

Hulladéklerakó, telephelye, üzemeltetője

Az aszódi hulladéklerakó 1976-óta működik. Az aszódi önkormányzat megbízásából a
GAMESZ 1992-től üzemelteti telepet. A tevékenység megkezdése óta az aszódi
önkormányzat tu1ajdonában van, a 082/1 hrsz.-on.
A hulladéklerakó kijelölésénél figyelembe vételre került a kimerült agyagbánya gödör,
amelynek tervezett befogadó kapacitása 500 000 m3 A lerakó teljes területe: 8,6765 ha.
kivett művelési ágú, agyagos talajjal. (Földhivatal szerint nyilvántartva)
A lerakó határvonalától Aszód belterületi határa 1 km-re, a védett vízbázistól 1800 m
távolságra van.
Jelenleg 8 település kommunális és inert hulladéka kerül elhelyezésre. A lerakó telep
nyitvatartási ideje H-P 800-1600-ig. Ezen idő alatt is ill. a terület folyamatos őrzése
megvalósított. A nyitvatartási idő alatt beérkező autók szállítmányát ellenőrzik, melyről
térfogatalapú nyilvántartást vezetnek. Ezen nyilvántartási dokumentációkban az alábbi
azonosítók kerülnek feltüntetésre: Szállítók adatai, szállítás ideje, mennyisége.

5.5.1.4.

A telephelyen folytatott kezelési tevékenységek és jellemzőik:

TEÁOR: 90.02
(Lakossági kommunális hulladék gyűjtése, lerakása, ártalmatlanítása inert hulladék
elhelyezése történik.)
A hulladéklerakóra beszállított hulladék lerakásának módját és helyét a telep vezetője
határozza meg. A térmesternek az ürítő-helyen kell tartózkodnia és irányítania a
technológiai folyamatot, valamint ellenőrzi a gépkocsik rakományát, illetve telítettségét.
A hulladéklerakó átszervezés alatt áll. A jelenlegi fronthajtásos művelésmódot felváltja a
védőgát, valamint a jelenlegi rézsűk közé történő réteges lerakási mód (szakaszos
gödörfeltöltés). Ennek lényege, hogy a lerakás során a tömörített 2 m vastag
hulladékrétegre 0,2-0,5 m vastag takaróréteget kell tenni.
A szakaszos feltöltés szabályai:
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A feltöltés az út felől, a kijelölt terület ÉK-i sarkában kell megkezdeni és folyamatosan
haladni vele nyugat felé. A feltöltés kezdetekor a belső út végén ürítődombot kell
kialakítani, melynek magasságát a már betöltött hulladék után kell emelni.
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A szakasz magasságát megadja a gát magassága-2-3 méter, ha több ütemben épülilletve egy ütemben épült gát esetén max. 2 méter. A szakasz szélessége adott a
rendelkezésre álló helyből. A szakasz hosszát úgy kell meghatározni, hogy a
rendelkezésre álló munkagépek azt művelni tudják (fordulás, hátramenet, esetleg
rakodás).
Szakaszos gödörfeltöltés:
A feltöltést a kijelölt terület legtávolabbi pontján kezdték meg, és folyamatosan haladnak
kifelé. A technológia megkezdésekor ürítődombot alakítottak ki, melynek magasságát
folyamatosan emelik. A szakasz magasságát a gát magassága, szélessége a két gát
közötti szélesség adja meg. A hulladékot tömörítik és takarófölddel takarják.

A hulladéklerakó keleti oldalán kiépített úton közelíthetik meg a gépjárművek a lerakási
helyet, és folyamatosan kiképzett ürítő-domb segítségével töltik fel a rendelkezésre álló
teret.
5.5.1.4.

Fejlesztést vagy felszámolást, illetve rekultiválást igénylő kezelő
telepek

A meglévő műszaki védelemmel nem rendelkező szilárd hulladéklerakók teljes körű
környezetvédelmi felülvizsgálatának elkészítési határidejét 2002. december 31.-kei
napban határozta meg a 22/2001. (X.10.) Kormány Rendelet.
Az aszódi lerakó környezetvédelmi felülvizsgálata határidőre elkészült, amelyre jelenleg
szakhatósági állásfoglalás még nem érkezett. A felülvizsgálat megállapításai szerint a
bezárást követően a környezeti elemek védelme érdekében a terület rekultivációját a
hatósági állásfoglalás alapján a jövőben el kell végezni.
A hulladékgazdálkodási terv, tervezési időszakában rekultivációs tervdokumentáció,
továbbá működtetésre vonatkozó intézkedési tervanyag nem készült.
A hulladéklerakó üzemeltetési utasításába foglaltak betartása, betartatása kiemelt
része a lerakó további, problémamentes működésének.
A jogszabályi lehetőségek figyelembe vételével a 2009. 01. 01.-ig tartó üzemeltetést
reálisnak véljük.
Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, Szolgáltató és Oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi u.13.
Tel/fax.: 06-32/422-494

98

Aszód és kistérsége hulladékgazdálkodási terve

A térségi hulladéklerakóhoz (Kerepes-Gödöllő) történő csatlakozás feltételei
részben ismertek, annak ellenére, hogy a VÜSZIVEL (Gödöllő Közszolgáltató)
személyes egyeztetéseket folytattunk a térségi hulladékgazdálkodásról.
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5.5.2. Települési szilárd hulladékgazdálkodás kiegészítő munkarészei

Települési hulladék, zöld és biológiailag lebontható szerves hulladék komposztálók
ismertetése

Az aszódi hulladéklerakóra szállító térségi önkormányzatok területéről beérkező szerves
anyagok hulladék gyűjtése rendszertelen, főképp a tavaszi-őszi lombtalanítási időszakra
korlátozódik. A lerakóra beérkezett szerves anyag hulladék száradás után elégetésre
kerül. Üzemi szintű komposztálás, hazai komposztálás a településeken jelenleg még
nincs.

Másodnyersanyag visszanyerés és az újrahasznosítás aránya tervezési területen.

A tavaszi-őszi lomtalanítási időszakban begyűjtött hulladékok közül a gépjármű
abroncsokat

újrahasznosítási

céllal

magánvállalkozókhoz

szállítják

(Iklad)

az

önkormányzat gépjárművével. A térség többi településéről a begyűjtött gumi hulladék
egy része Aszód-Galgamácsa veszélyes hulladéklerakójába kerül, fóliarögzítés céljára.
Összességében a kistérségben a másodnyersanyag visszanyerés és újrahasznosítási arány
rendkívül alacsony mértékű, amely a szelektív hulladékgyűjtési rendszerek bevezetésének
népszerűsítése javíthat a jövőben, a feldolgozó üzemek –akár magánvállalkozói szintű –
létrehozása is.

A

területen

keletkező

biológiailag

lebomló

szerves

települési

hulladékok

mennyisége

Hulladék
fajtája

Szerves
anyagok

Domony
Domony- Kartal:
völgye:

Aszód

Iklad

t/év

t/év

t/év

t/év

t/év

t/év

t/év

1520
*

380 *

316 *

916 *

309 *

235 *

153 *

(Forrás: GAMESZ, KSH)
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A térségben keletkező összes szerves anyag hulladékot az aszódi lerakó telepen kerül
ártalmatlanításra v végleges elhelyezés.
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5.5.3. Települési folyékony hulladékgazdálkodás

A települési folyékony szennyvíz és az iszap kezelésével minden településen, a
Galgamenti Viziközmű Kft. foglalkozik. Aszód, Iklad, Domony, Bag, és Hévízgyörk
települések szennyvize közvetlenül a Kft. által üzemeltetett tisztítótelepre kerül. KartalVerseg települések szennyvizei elkülönülve a települések közigazgatási határán létesült
tavas tisztítási technológiára kerülnek.
Galgamenti Viziközmű Kft. telephelye:
Üzemeltetési engedélyszáma:

2191 Bag, Dózsa György u. 20.
H. 62765-16/2002.

A településeken Galgamácsa kivételével a csatornahálózat kiépített.
A csatornahálózatra rá nem kötött ingatlanok egyedi szennyvízaknákban, tárolókban gyűjtik a
szennyvizet, amelyet időszakonként tengelyen szállítják be a tisztítóműre. A csatornahálózat
kiépítettségét és a rákötési arányt lásd a 4.3.2. fejezetben.
A települési folyékony hulladék bekerül a telepre és megfelelő mechanikai tisztítás után
az ülepítőkbe kerül, ahol megtörténik a kezelése. A biológiai kezelés, levegőztetés,
vegyszeres tápanyag-eltávolítás után ellenőrzés és az iszap víztelenítés.
Iszapkezelés az iszap sűrítése, iszap stabilizálása, iszap kondicionálása, iszap további
víztelenítésével történik. 2003-évben 1400 m3 volt az iszap mennyisége, amely a
Gödöllö-i Ökörtelek-völgyi Szilárd Hulladéklerakó telepre került.
Kartal-Veseg szennyvíztisztító telepén működő technológia szerint az iszap kitermelése
kb. 8 éves üzemeltetés után kerülhet sor.
A keletkező szennyvíziszap mezőgazdasági hasznosítására benyújtott javaslattervre
szakhatósági állásfoglalás még nem készült.
A szakvélemény foglalkozik a keletkezett szennyvíziszap komposztálhatóságával is. E
fenti két alternatívára hosszútávon megoldhatja a szennyvíziszapok környezetkímélő
elhelyezését.
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5.6. Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása

5.6.1. Hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzései a tervidőszak végére

A települési hulladékgazdálkodási tervnek több tényezős szerepet kell betöltenie:


A

hulladékgazdálkodási

stratégia

az

Európai

Közösség

Tanácsának

a

hulladékokról szóló módosított 75/442/EEC keret irányelve, az Európai Parlament
és Tanács hulladék gazdálkodási stratégiáról szóló 97/c, 76/01 határozza meg.


A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995, évi LIII, tv. szerint,
környezetpolitikai célként meghatározott, a fenntartható fejlődés feltételeinek
meghatározása,



A termelési erőforrások kíméletével, hatékonyabb felhasználásával kell elérni a
környezethasználat kedvezőbb igénybevételét.
o

Hulladékképződés lehetőség szerinti megelőzése,

o

Keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése,

o

A keletkező hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása,

o

Nem hasznosítható hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása.

Átfogó hulladékgazdálkodási célok érdekében:



A megelőzés terén: Technológia- és termékfejlesztés, anyag és energiatakarékos,
hulladékszegény technológiák preferálása, az életciklus elemzések alapján a
környezetkímélő, tartós vagy többször felhasználható, hulladékká válásukat
követően „jól” kezelhető, a termelése visszaforgatható termékek elterjedése, a
nehezen kezelhető, termelésbe visszaforgatható termékek elterjesztése, a
nehezen kezelhető, vagy hulladékként a környezetre nagy kockázatot jelentő
termékek kiválasztása, az ezekhez szükséges piackonform nagy kockázatot
jelentő termékek kiválasztása, az ezekhez szükséges piackonform gazdasági
ösztönző eszközök alkalmazása.
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A hasznosítás terén: biztosítani kell, hogy a már kisajátított természeti erőforrás,
feldolgozott anyag létrehozott termék – mint alap- vagy nyersanyag, alkatrész,
energiaforrás- minél tovább a termelés-fogyasztás körforgásában maradjon,
minél teljesebben hasznosuljon funkciójában vagy anyagában. Szorgalmazni kell
a korszerű hasznosító technológiák kifejlesztését és alkalmazását, meg kell
teremteni ezek gazdasági hátterét, de épp így ösztönözni szükséges a
hagyományos technológiákban is a hulladékok fokozottabb felhasználását,



Az ártalmatlanítás terén: törekedni kell a fizikai-kémiai-biológiai módszerek minél
szélesebb körű, egyenkénti vagy kombinált alkalmazására. A másképp nem
ártalmatlanítható hulladékok – hő hasznosítással egybekötött – termikus
ártalmatlanítását kell előtérbe helyezni a lerakással szemben, és csak ezek után
megmaradó, szükség által meghatározott minimunra kell korlátozni a hulladékoka megfelelő természetes és műszaki védelem mellett végzett, a táji, természeti
adottságok és értékek figyelembe vételével történő lerakásos ártalmatlanítását.

Magyarország elsődleges célja a települési hulladék kezelése szakterületén az anyag- és
energiatakarékos gazdálkodás megvalósítása, és mivel a hulladékkezelés jelenlegi
gyakorlata ettől a céltól lényegesen eltér, ezért az elkövetkező rövid és középtávú
időszakban jelentős fejlesztésekre lesz szükség.
A

célok

megvalósításának

alapfeltétele

a

kezelési

lehetőségekhez

igazodó

hulladékgyűjtési, szelektív begyűjtési és előkezelési módszerek alkalmazása, amelyeket a
hulladék-feldolgozó kapacitások fejlesztésével párhuzamosan kell megvalósítani.
A folyamatosan keletkező hulladékok kezelése mellett el kell érni a hulladékok helytelen
kezelésével a korábbi időszakban okozott káros hatások mérséklését, fokozni kell az
illegális lerakók és a szennyeződött területek felkutatását, feltárását és felszámolását,
meglévő, de a környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő lerakók bezárását és
rehabilitálását, tájba illesztését.
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A fentiekben foglalt arányelvek szerint, ill. az állapotfelmérésben rögzített részben
tényadatok alapján a tervidőszak végére, az alábbi hulladékösszesítéssel és mennyiség
változásával prognosztizáltunk:

Aszód
2003

2004

2005

2006

2007

2008

t/év

t/év

t/év

t/év

t/év

t/év

Papír
Üveg
Fém
Műanyag
Szerves
hulladékok

570
152
152
266
1520

581
155
155
271

599
160
160
279

611
163
163
285

617
164
164
288

629
168
168
294

1550

1597

1629

1645

1678

Textil
Veszélyes
hulladékok

76
38

78
39

80
40

81
41

82
41

84
42

Egyéb

1026

1047

1078

1099

1110

1133

3800

3876

3993

4072

4111

4196

Hulladék
fajtája

Összesen

Iklad
Hulladék
fajtája
Papír
Üveg
Fém
Műanyag
Szerves
hulladékok
Textil
Veszélyes
hulladékok
Egyéb
Összesen

2003

2004

2005

2006

2007

2008

t/év

t/év

t/év

t/év

t/év

t/év

142,6
38
38
66,5
380

145
39
39
68
388

150
40
40
70
399

153
41
41
71
407

154
41
41
72
411

157
42
42
73
419

19
9,5

19
10

20
10

20
10

20
10

21
10

256,7
950,3

262
970

270
999

275
1018

278
1027

283
1047
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Hulladék
fajtája
Papír
Üveg
Fém
Műanyag
Szerves
hulladékok
Textil
Veszélyes
hulladékok
Egyéb
Összesen

Hulladék
fajtája
Papír
Üveg
Fém
Műanyag
Szerves
hulladékok
Textil
Veszélyes
hulladékok
Egyéb
Összesen

2003

Domony
2004
2005

2006

2007

2008

t/év

t/év

t/év

t/év

t/év

t/év

118,5
31,6
31,6
55,3
316

121
32
32
56
322

124
33
33
58
332

127
34
34
59
339

128
34
34
60
342

131
35
35
61
349

15,8
7,9

16
8

17
8

17
8

17
8

17
9

213,3
790

218
805

224
829

229
847

231
854

235
872

2003

Kartal
2004
2005

2006

2007

2008

t/év

t/év

t/év

t/év

t/év

t/év

343,5
91,6
91,6
160,3
916

350
93
93
164
934

361
96
96
168
962

368
98
98
172
982

372
99
99
173
991

379
101
101
177
1011

45,8
22,9

47
23

48
24

49
25

50
25

51
25

618,3
2290

631
2335

650
2405

663
2445

669
2478

682
2527
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Hulladék
fajtája
Papír
Üveg
Fém
Műanyag
Szerves
hulladékok
Textil
Veszélyes
hulladékok
Egyéb
Összesen

Hulladék
fajtája
Papír
Üveg
Fém
Műanyag
Szerves
hulladékok
Textil
Veszélyes
hulladékok
Egyéb
Összesen

2003

Hévízgyörk
2004
2005

2006

2007

2008

t/év

t/év

t/év

t/év

t/év

t/év

87,9
23,44
23,44
41
235

90
24
24
42
240

92
25
25
43
247

94
25
25
44
252

95
25
25
44
254

97
26
26
45
259

11,7
5,86

12
6

12
6

12
6

13
6

13
6

158,2
586,4

161
599

166
616

169
627

171
633

174
646

2003

Bag
2004
2005

2006

2007

2008

t/év

t/év

t/év

t/év

t/év

t/év

116,1
30,9
30,9
54,8
309

118
32
32
56
315

122
32
32
58
324

124
33
33
59
331

126
33
33
59
334

128
34
34
60
341

15,5
7,74

16
8

16
8

17
8

17
8

17
8

208
772,9

212
789

219
811

223
828

225
835

230
852
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Hulladék
fajtája

2003
t/év

Galgamácsa
2004
2005
t/év

t/év

2006

2007

2008

t/év

t/év

t/év

Papír
57,6
59
61
62
62
64
Üveg
15,3
16
16
16
16
17
Fém
15,3
16
16
16
16
17
Műanyag
26,8
27
28
29
29
30
Szerves
153
156
161
164
165
169
hulladékok
Textil
7,68
8
8
8
8
8
Veszélyes
3,84
4
4
4
4
4
hulladékok
Egyéb
103,7
106
109
111
112
114
Összesen
383,1
392
403
410
412
423
(Forrás: GAMESZ 2004, KSH, Pest megye Hulladékgazdálkodás terve 2001.)
A fenti táblázatos kimutatásból kitűnik, hogy 2003-2008 évek között valamennyi
hulladékfajta mennyisége, folyamatosan kismértékben növekvő tendenciát mutat
( 1-3 %-os növekedés) az előrejelzés alapján.
Ezen prognosztizált emelkedés mértékének megállapításánál figyelemmel voltunk a Pest
megyei hulladékgazdálkodási terv anyagában foglalt sarokszámokra.
A mennyiségi változásokat összességi változások összetételi változások is kísérhetik.
Feltételezhetően a műanyag v. kompozit jellegű csomagolási anyag hulladékok
részaránya nagyobb lesz a jövőben.
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A hulladékok keletkezésének megelőzésére irányuló javaslatok:

1. Házi komposztálás v. szervezett, biológiailag lebomló hulladékok begyűjtése
2.

Települési

hulladékok

között

megjelenő

”speciálisabb”

hulladékfajták

mérséklési lehetőségei
-

Egyes hulladékfajták kezelése (eldobható pelenka, csomagolóanyagok
stb.)

3. Speciális körülmények között keletkező hulladékok
-

Nagy eseményekkel kapcsolatos kezdeményezések az ott keletkező
hulladékok külön begyűjtésére

4. Tanintézetek szemléletformáló programjai:
-

Oktatás, tájékoztatás, környezetvédelmi szemlélet formálása

-

Iskolákkal együttműködő programok megszervezés

-

Lakossági fórumok megtartása

A különböző országokból átvett tapasztalatok azt mutatják, hogy az alábbi
szempontok meghatározóak lehetnek a megelőzésnél:
-

Gondos előkészítés, tervezés, koordinálás amely hosszú távon is
hitelességet biztosít a kezdeményezésnek.

-

A civil társadalomi csoportok bekapcsolódása, melynek pozitív hatása
lehet.

Készítette:
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1. Házi komposztálás:
A települési szilárd hulladékok negyedrésze kerti hulladékból és ételmaradékból áll,
amelyet a keletkezési helyén kertes családi házakban sikeresen és olcsón hasznosítani
lehet. A szerves anyagok otthoni hasznosítása csökkenti a hulladéklerakók szerves
anyag terhelését, valamint javíthat a talaj ill. növényzet tápanyag ellátottságát.
A helyi vagy kistérségi önkormányzatok önálló ill. területi összefogásával,
támogatásával,

a

szerves

anyag

hasznosítási

eljárás

a

lakosság

körében

népszerűsíthető a szervezett tanfolyamokon keresztül.
Így az önkormányzatoknak e témakörben az alábbi feladatok körvonalazódnak:
-

Komposztáló tanfolyamok szervezése

-

Kisebb komposztáló területek kialakítása a nagyobb városrészekben,
lakónegyedekben

-

Házi komposztáló berendezések anyagi támogatása

2. Települési hulladékok között megjelenő ”speciálisabb” hulladékfajták
mérséklési lehetőségei

„Egy-utas” eldobható pelenkák:
A szilárd hulladékok között 2-4 %-os is lehet a papírpelenkák részaránya. Az új
műszaki

textíliából

készült

vászonpelenkák

alkalmazása

mindenképpen

hulladékcsökkenést eredményeznek.

Kéretlen reklámküldemények:
Nagy

mennyiségben,

kihelyezésének

rendszeresen

mérséklése,

ezen

érkező

reklámanyagok

szórólapok

(

papír

alapú)

lakóközösségeken

belüli

összegyűjtésének megszervezése.

Egyszerű csomagoló anyagok szélesebb körű alkalmazása:
A termékeket ( fogyasztási cikkeket) csomagolóknak törekedni kell az egyszerűbb,
egyneműbb csomagolás technikák bevezetésére.
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„A csomagolás adja el a terméket” helyett a fogyasztók körében a „jó terméknek nem
kell cégér” szlogent lenne jó tudatosítani.
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A termelő-kereskedő-fogyasztó piaci szerkezetben mindhárom csoportnak jelentős
szerepet tulajdoníthatunk a hulladék csökkentési lehetőségek keresésében, amelyet
az önkormányzatok sajátos eszközrendszerével támogathat, serkenthet, alkalmas
fórumokon népszerűsíthet.

3. Speciális körülmények között keletkező hulladékok:
Nagy tömegeket vonzó rendezvényeket követően az „egy-utas eszközök” (poharak,
papírtálcák, tányérok) elkülönített, válogatott összegyűjtése, hulladékudvarba v.
újrahasznosító üzembe történő szállítása.

4. Tanintézetek szemléletformáló programjai:
Országosan is nyilvántartott jeles napokon (Föld, Víz, Környezetvédelmi Világnap stb.)
kívül is rendszeressé kell tenni a tanórákon ill. tanórákon kívüli környezetszemlélet és
tudatformálást.
Az iskola hatékony helyszín lehet a megelőzés szempontjából. A környezeti nevelésoktatás színterei az óvodák, iskolák, spontán szerveződő civil szervezetek közösségei.

Javaslat:
-

Valamennyi településnek legyen önként vállalt település része, amelyet a
településüzemeltetővel (önkormányzat) rendszeresen ápol és karbantart.

Készítette:
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5.6.2. Hulladé hasznosítási célkitűzések:

A hulladékok hasznosítását tervezni kell, hiszen a kezdeményezések sikere több
tényezőtől is függhet:
Három szintű intézkedési programot kell alkotni:
1.

Az alapanyagkínálat befolyásolásánál

2.

A szükséges kezelési kapacitás létrehozása

3.

Az újrafelhasználható termékek piacának megteremtése.

1. A feldolgozható alapanyag kínálatának befolyásolása:


A feldolgozásra kerülő hulladékokat megfelelő mennyiségben és minőségben
valamint elfogadható áron kell biztosítani. A hulladékok keletkezési helyén
történő szétválasztása megakadályozza a különféle hulladékfajták keveredését. A
papír és karton hulladékokat lehetőleg ne keverjük más hulladékokkal, hogy a
későbbiekben lehetővé váljon a feldolgozása.



Lakossági hulladékgyűjtési módok kialakításánál alapvető figyelemmel kell lenni a
fogyasztási ill. hulladéktermelési szokásokra. Más és más feltételeknek kell
megfelelni egy tömbházas ill. kertvárosi lakókörnyezetben.

Településen ill. kistérségen belül megvizsgálandó, majd kialakítandó:
-

Gyűjtőszigetek kialakítása településenként ( négy hulladékfajta elkülönítése:
papír, fémdoboz, üveg, műanyag)

-

Hulladékudvar kialakítása Aszód (GAMESZ telephely) hulladék szigetekről v.
lakosság által beszállított hulladékok gyűjtőhelye az újrahasznosításig.

-

Jelenleg működő hulladéklerakó területén a szerves anyag hulladékok
komposztálási lehetőségének megteremtése.

-

Intézményi szintű külön gyűjtési rendszerek kialakítása
o

Rendszeres papírgyűjtés bevezetése

o

Rendszeres szárazelem gyűjtés

o

Fémdobozok gyűjtése

o

Hajtógázas palackok gyűjtése

o

Háztartásból kikerülő lejárt szavatosságú gyógyszerek gyűjtése stb.
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Az alábbiakban néhány területet érintve bemutatjuk, hogy a kialakítandó gyűjtési
helyeken, központokban, területeken fajtánként összegyűjtött hulladékoknak milyen
hasznosítási célokat tűzhetünk ki.
Gumiabroncs

hulladékdarálékgumijárólapok,

aszfalt

adalék,

gumiszőnyeg,

gumialátét
Papír hulladék „újra papír”

2. A szükséges kezelési kapacitás létrehozása:
Létre kell hozni a szükséges infrastruktúrát, az újrafeldolgozó ipart.
-

Előkezelő telepek a keletkező szelektíven begyűjtött hulladékok
válogató telepének kialakítása, megteremtése. (üveg, műanyag, papír,
fém hulladék megfelelő tárolása, tömörítése, bálázása)

-

A szelektív hulladékgyűjtéssel begyűjtött biológiai hulladékoknak a
komposztálás lehetőségének kialakítása, megteremtése. (A beérkező
szerves hulladék, zöldhulladék tárolása, aprítása, komposztálása)

3. Újrahasznosítható termékek piacának megteremtése:
Új piacot kell teremteni az újrahasznosítható termékek felhasználására, és ösztönözni
kell használatukat. Környezetvédelmi tudatformálási kampány a lakosság felé,
közintézmények példamutató rendszere, az újrahsznosítható termékek számára
minőségi árújegyek, címkék bevezetése.
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5.6.5. Hulladékhasznosító és ártalmatlanító kapacitások kialakításának prioritásai
és célkitűzései:

1. Hulladéklerakás:
Az

elmúlt

évtizedekben

jelentős

változások

történtek

a

hulladéklerakók

beruházásának területén. Az aszódi hulladéklerakóba kerülnek elhelyezésre a
települések hulladékai. A tervezés során figyelembe kell venni a gödöllői
hulladéklerakót is, hiszen a települések ide fognak csatlakozni, amikor lehetségessé
válik a csatlakozás. Az aszódi lerakó felülvizsgálata utáni hiánypótlás remélhető
elfogadása után a telephelyen még tovább működhet a lerakó 2008. december.31-ig.
Az ötéves terv elkészítésekor a jelen helyzet hulladéklerakás fejlesztését kell
szorgalmazni és hogy a lerakásra kerülő hulladék mennyisége csökkenjen.
Tervezni kell logisztikai költségeket, beruházási költségeket, üzemeltetési költségeket.
Első lépésben az öt éves kapacitás megtervezése a feladat.
Második lépésben a kialakított kapacitások valamint a beruházási költségeknek a
megtervezése.

2. „Átmeneti” időszakos hulladék tárolása:
A jelen tervezési időszakra a térségben kommunális hulladékoknál nem lesz szükség
átrakásra. A szelektíven begyűjtött hulladékokhoz viszont szükséges lehet egy
„átmeneti” hulladéktároló üzemeltetésére. Az állomásokon átmeneti tárolás után
(kapacitás kihasználásával) szállítják tovább.

3. Alternatív ártalmatlanítási lehetőségek:
Hulladék égetése. Külön előírások szerint szabályozva és korlátozva.
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5.6.6. Általános intézkedések:

1. Tájékoztatás és tudatformálás:
Az emberek környezet iránti tudatosságának növelése, tudatformálása döntő
fontosságú lépés lehet a helyes hulladékgazdálkodás felé. A hulladékpolitika
eredményei függnek a lakosság együttműködési hajlandóságától, így tehát fontos a
lakosság környezettudatának formálása valamint tájékoztatása. A tudatformálást
önkormányzati szint mellett kormányzati szinten is folytatni kell. Viszont helyi szinten
a területre specializáltan célravezető, mivel a helyi viszonyok ismerete és megértése
igen lényeges. A helyi szinten történő kezdeményezések a lakosság felé
közvetlenebbek, mint a tőle távol eső hatóságoktól jövő kezdeményezések. A
lakosság felé történő tájékoztatási tevékenység megteremtése, megszervezése,
ütemezése a célcsoportok felé.
Célcsoportokat különböző képen kell tájékoztatni.
Célcsoportok lehetnek:
Legfontosabb célcsoport a fogyasztó, melyek közötti nagy különbségek ellenére mód
van egy jól kialakított stratégiával a nagy részéhez eljutni és tájékoztani.
-

Fiatalok, gyerekek

-

Szervezetek

-

Rendezvények

-

Intézmények

A következő nagy csoport a kereskedők köre.
A hulladékmegelőző akciók segítségével a kereskedő tudatára adni hogyan előzhető
meg a hulladékok képződése s ezt továbbítsák a vásárlók felé.
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A tudatformálásra használatos eszközök:
-

Példakép mutatása a fiataloknak, egyéb lakossági csoportoknak, hogy
azt elsajátítsák.

-

Médiák és nyilvánosság

-

Motiváció

növelése

programban.

A

az

emberekben,

legaktívabbakat

hogy

díjazni,

részt

vegyenek

családi

a

vetélkedők

szervezésével figyelem felkeltése.
-

Tájékoztatás: helyi újságok és lapok, televíziós műsorok segítségével a
közeljövőben

történő

környezetvédelem

témájában

tervezett

eseményeket.
-

Visszajelzés: Létre kell hozni a visszajelző rendszert, amely segítségével
a lakosság visszajelzést adhat mind a pozitív és a negatív dolgokról az
önkormányzatok, és a programban résztvevők felé.

-

Kampányok, akciók szervezése

2. Illegális hulladéklerakás megakadályozására vonatkozó szabályozás és
ellenőrzés:
Olyan önkormányzati szabályozást kell kialakítani, kidolgozni, amely szigorúan tiltja
az illegális hulladéklerakást, és büntetést helyez kilátásba. Szigorúan ellenőrizni kell
az illegális hulladéklerakást. A lerakott hulladék azonosítása esetén ki kell nyomozni
az okozóját. A gyanús helyeket ellenőrizni kell.

3. Pénzügyi ösztönzés:
A hulladékgazdálkodásért a fogyasztó fizet valamilyen módon, közvetlenül v.
közvetetten.
A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott célok eléréséhez jelentős pénzügyi
forrásra van szükség.
A jelen terv céljai elérése érdekében a pénzügyi eszközöket a lehető legjobban kell
felhasználni a hulladékgazdálkodás fejlesztésére:
-

Eltérő díjtételek bevezetése a különböző hulladékfrakcióknál

-

Eltérő díjak bevezetése a hulladékgyűjtő telepeken

-

A lakosság a képződött hulladékmennyisége után fizet.
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4. Településközi együttműködések:
A

terv

megvalósítása

során

további

egyeztetésekre

van

szükség

az

önkormányzatoknak.
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5.7 A kijelölt célok elérését illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program településenként

5.7.1

A hulladékok kezelésének racionalizálását elősegítő intézkedések, végrehajtásának sorrendje és határideje

Aszód
Kitűzött cél
Korszerű
hulladékgazdálkodás és
kezelés megteremtése
Szemléletformálás
Szelektív gyűjtés
megalapozása

Feladat
Új hulladékgazdálkodási és
Köztisztasági Rendelet megalkotása

Hulladék mennyiségének
csökkentése:
Környezettudatos
lakosság kialakítása,
példamutatás a
lakosságnak,gazdaságnak
Tiszta környezet,
nagyobb
hulladékelhelyezési
fegyelem megelőzés

A lakosság érdekeltté tétele a
szelektív hulladékgyűjtésben.
A szelektív gyűjtés elindítása

Eszköz

Korszerű hulladékgazdálkodási
Tájékoztató
ismeretek bemutatása: tájékoztatás anyagok,
és oktatás.
előadások.

Illegális hulladéklerakók felmérése,
felszámolása
Illegális hulladéklerakás
megakadályozása!
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Becsült költségek

Határidő

60 000 Ft
(2X 30 000 Ft)

2004 december

3 kiadvány 200 000 Ft
2 előadás 150 000 Ft
(lakosság bevonásával)

2004-Folyamatos
(Negyedéves
rendszerességgel)
2004- Folyamatos

Szelektív
hulladékgyűjtő
edényzet
„Tájsebészeti”
programhoz
csatlakozás, KAC
pályázat.
Tiltó táblák,
ellenőrzés,
szankcionálás

200 000 Ft

2004 március folyamatos
rendszerességgel

2004 szeptembertől
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A kijelölt célok elérését illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program településenként

A hulladékok kezelésének racionalizálását elősegítő intézkedések, végrehajtásának sorrendje és határideje

Aszód
Kitűzött cél
A hulladék
újrahasznosítás
elindítása

Kommunális hulladék
mennyiségének a
csökkentése:

Feladat
Hulladékszigetek tervezése
kialakítása

Eszköz
Tőke (pályázat)

Szelektív hulladékgyűjtés
beindítása.

Szelektív
hulladékgyűjtő
edényzet

450 000 Ft/4 db gyűjtő
edényzet

Hulladékudvar tervezése és
létrehozása
Házi komposztálás kialakításának
ösztönzése, szervezése

Tőke (pályázat)

3 200 000 Ft

Tájékoztató
anyagok,
előadások.
Tőke (pályázat)

3 kiadvány 200 000 Ft
2 előadás 150 000 F

Tőke (pályázat)

3 000 000 Ft

Házi, kerti komposztáló „edényzet”
beszerzése
Üzemi szintű központi
komposztálótelep tervezése
kivitelezése

A regionális
hulladéklerakó
élettartalmának növelése
Veszélyes hulladék ne
Lakossági veszélyes
kerüljön a kommunális
hulladékgyűjtési akció.
hulladékba
Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, szolgáltató és oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi 13 Tel/fax.: 06-32-422-494

Becsült költségek
100 000 Ft/db

Határidő
2004

Megfelelő gyűjtő
edényzet
biztosítása.

20 000 Ft/db

2004

2005 március
Folyamatos
(2004-)
2005

2005 évtől félévenkénti
rendszerességgel

Aszód és kistérsége hulladékgazdálkodási terve

A kijelölt célok elérését illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program településenként

A hulladékok kezelésének racionalizálását elősegítő intézkedések, végrehajtásának sorrendje és határideje

Iklad
Kitűzött cél
Korszerű
hulladékgazdálkodás és
kezelés megteremtése
Szemléletformálás
Szelektív gyűjtés
megalapozása

Feladat
Új hulladékgazdálkodási
és Köztisztasági Rendelet
megalkotása
Korszerű
hulladékgazdálkodási
ismeretek bemutatása:
tájékoztatás és oktatás.
Hulladék mennyiségének A lakosság érdekeltté
csökkentése:
tétele a szelektív
hulladékgyűjtésben.
Környezettudatos
A szelektív gyűjtés
lakosság kialakítása,
elindítása
példamutatás a
lakosságnak,gazdaságnak
Tiszta környezet,
Illegális hulladéklerakók
nagyobb
felmérése, felszámolása
hulladékelhelyezési
Illegális hulladéklerakás
fegyelem megelőzés
megakadályozása!
A hulladék
Hulladékszigetek
újrahasznosítás elindítása tervezése kialakítása
Szelektív hulladékgyűjtés
beindítása.
Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, szolgáltató és oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi 13 Tel/fax.: 06-32-422-494

Eszköz

Tájékoztató anyagok,
előadások.

Becsült költségek

Határidő

60 000 Ft
(2X 30 000 Ft)

2004 december

3 kiadvány 200 000 Ft
2 előadás 150 000 Ft

2004-Folyamatos
(Negyedéves
rendszerességgel)
2004- Folyamatos

Szelektív hulladékgyűjtő
edényzet

„Tájsebészeti”
programhoz csatlakozás
Tiltó táblák, ellenőrzés,
szankcionálás
Tőke (pályázat)
Szelektív hulladékgyűjtő
edényzet

200 000 Ft

2004 március folyamatos
rendszerességgel

2004 szeptembertől

100 000 Ft/db

2004

450 000 Ft/4 db gyűjtő
edényzet

2004

Aszód és kistérsége hulladékgazdálkodási terve

Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, szolgáltató és oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi 13 Tel/fax.: 06-32-422-494

Aszód és kistérsége hulladékgazdálkodási terve

A kijelölt célok elérését illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program településenként

A hulladékok kezelésének racionalizálását elősegítő intézkedések, végrehajtásának sorrendje és határideje

Iklad
Kitűzött cél
Kommunális hulladék
mennyiségének a
csökkentése:

Veszélyes hulladék ne
kerüljön a kommunális
hulladékba

Feladat
Házi komposztálás
kialakításának
ösztönzése, szervezése
Házi, kerti komposztáló
„edényzet” beszerzése
Lakossági veszélyes
hulladékgyűjtési akció.

Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, szolgáltató és oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi 13 Tel/fax.: 06-32-422-494

Eszköz
Tájékoztató anyagok,
előadások.
Tőke (pályázat)
Megfelelő gyűjtő
edényzet.

Becsült költségek

Határidő

3 kiadvány 200 000 Ft
2 előadás 150 000 F

Folyamatos
(2004-)

20 000 Ft/db

2005
2005 évtől félévenkénti
rendszerességgel

Aszód és kistérsége hulladékgazdálkodási terve

A kijelölt célok elérését illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program településenként

A hulladékok kezelésének racionalizálását elősegítő intézkedések, végrehajtásának sorrendje és határideje

Domony, Domony-völgye
Kitűzött cél
Korszerű
hulladékgazdálkodás és
kezelés megteremtése
Szemléletformálás
Szelektív gyűjtés
megalapozása

Feladat
Új hulladékgazdálkodási
és Köztisztasági Rendelet
megalkotása
Korszerű
hulladékgazdálkodási
ismeretek bemutatása:
tájékoztatás és oktatás.
Hulladék mennyiségének A lakosság érdekeltté
csökkentése:
tétele a szelektív
hulladékgyűjtésben.
Környezettudatos
A szelektív gyűjtés
lakosság kialakítása,
elindítása
példamutatás a
lakosságnak,gazdaságnak
Tiszta környezet,
Illegális hulladéklerakók
nagyobb hulladékfelmérése, felszámolása
elhelyezési fegyelem
Illegális hulladéklerakás
megelőzés
megakadályozása!
A hulladék
Hulladékszigetek
újrahasznosítás elindítása tervezése kialakítása
Szelektív hulladékgyűjtés
Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, szolgáltató és oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi 13 Tel/fax.: 06-32-422-494

Eszköz

Tájékoztató anyagok,
előadások.

Becsült költségek

Határidő

60 000 Ft
(2X 30 000 Ft)

2004 december

3 kiadvány 200 000 Ft
2 előadás 150 000 Ft

2004-Folyamatos
(Negyedéves
rendszerességgel)
2004- Folyamatos

Szelektív hulladékgyűjtő
edényzet

„Tájsebészeti”
programhoz csatlakozás
Tiltó táblák, ellenőrzés,
szankcionálás
Tőke (pályázat)
Szelektív hulladékgyűjtő

200 000 Ft

2005 folyamatos
rendszerességgel

2004 szeptembertől

100 000 Ft/db

2004

450 000 Ft/4 db gyűjtő

2004

Aszód és kistérsége hulladékgazdálkodási terve

beindítása.

Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, szolgáltató és oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi 13 Tel/fax.: 06-32-422-494

edényzet

edényzet

Aszód és kistérsége hulladékgazdálkodási terve

A kijelölt célok elérését illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program településenként

A hulladékok kezelésének racionalizálását elősegítő intézkedések, végrehajtásának sorrendje és határideje

Domony, Domony-völgye
Kitűzött cél
Kommunális hulladék
mennyiségének a
csökkentése:

Veszélyes hulladék ne
kerüljön a kommunális
hulladékba

Feladat
Házi komposztálás
kialakításának
ösztönzése, szervezése
Házi, kerti komposztáló
„edényzet” beszerzése
Lakossági veszélyes
hulladékgyűjtési akció.

Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, szolgáltató és oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi 13 Tel/fax.: 06-32-422-494

Eszköz
Tájékoztató anyagok,
előadások.
Tőke (pályázat)
Megfelelő gyűjtő
edényzet.

Becsült költségek

Határidő

3 kiadvány 200 000 Ft
2 előadás 150 000 F

Folyamatos
(2004-)

20 000 Ft/db

2005

60 000-100 00 Ft

2005 évtől félévenkénit
rendszerességgel

Aszód és kistérsége hulladékgazdálkodási terve

A kijelölt célok elérését illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program településenként

A hulladékok kezelésének racionalizálását elősegítő intézkedések, végrehajtásának sorrendje és határideje

Kartal
Kitűzött cél
Korszerű
hulladékgazdálkodás és
kezelés megteremtése
Szemléletformálás
Szelektív gyűjtés
megalapozása

Feladat
Új hulladékgazdálkodási
és Köztisztasági Rendelet
megalkotása
Korszerű
hulladékgazdálkodási
ismeretek bemutatása:
tájékoztatás és oktatás.
Hulladék mennyiségének A lakosság érdekeltté
csökkentése:
tétele a szelektív
hulladékgyűjtésben.
Környezettudatos
A szelektív gyűjtés
lakosság kialakítása,
elindítása
példamutatás a
lakosságnak,gazdaságnak
Tiszta környezet,
Illegális hulladéklerakók
nagyobb
felmérése, felszámolása
hulladékelhelyezési
Illegális hulladéklerakás
fegyelem megelőzés
megakadályozása!
A hulladék
Hulladékszigetek
újrahasznosítás elindítása tervezése kialakítása
Szelektív hulladékgyűjtés
beindítása.
Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, szolgáltató és oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi 13 Tel/fax.: 06-32-422-494

Eszköz

Tájékoztató anyagok,
előadások.

Becsült költségek

Határidő

60 000 Ft
(2X 30 000 Ft)

2004 december

3 kiadvány 200 000 Ft
2 előadás 150 000 Ft

2004-Folyamatos
(Negyedéves
rendszerességgel)
2004- Folyamatos

Szelektív hulladékgyűjtő
edényzet

„Tájsebészeti”
programhoz csatlakozás
Tiltó táblák, ellenőrzés,
szankcionálás
Tőke (pályázat)
Szelektív hulladékgyűjtő
edényzet

200 000 Ft

2004 március folyamatos
rendszerességgel

2004 szeptembertől

100 000 Ft/db

2004

450 000 Ft/4 db gyűjtő
edényzet

2004

Aszód és kistérsége hulladékgazdálkodási terve

Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, szolgáltató és oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi 13 Tel/fax.: 06-32-422-494

Aszód és kistérsége hulladékgazdálkodási terve

A kijelölt célok elérését illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program településenként

A hulladékok kezelésének racionalizálását elősegítő intézkedések, végrehajtásának sorrendje és határideje

Kartal
Kitűzött cél
Kommunális hulladék
mennyiségének a
csökkentése:

Veszélyes hulladék ne
kerüljön a kommunális
hulladékba

Feladat
Házi komposztálás
kialakításának ösztönzése,
szervezése
Házi, kerti komposztáló
„edényzet” beszerzése
Lakossági veszélyes
hulladékgyűjtési akció.

Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, szolgáltató és oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi 13 Tel/fax.: 06-32-422-494

Eszköz
Tájékoztató anyagok,
előadások.
Tőke (pályázat)
Megfelelő gyűjtő
edényzet.

Becsült költségek

Határidő

3 kiadvány 200 000 Ft
2 előadás 150 000 F

Folyamatos
(2004-)

20 000 Ft/db

2005

60 000-100 00 Ft

Aszód és kistérsége hulladékgazdálkodási terve

A kijelölt célok elérését illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program településenként
A hulladékok kezelésének racionalizálását elősegítő intézkedések, végrehajtásának sorrendje és határideje

Bag
Kitűzött cél
Korszerű
hulladékgazdálkodás és
kezelés megteremtése
Korszerű hulladékgyűjtés,
begyűjtés megteremtése

Feladat
Új hulladékgazdálkodási
és Köztisztasági
Rendelet megalkotása
Hulladékgyűjtő
Tőke
edényzet beszerzése

Szemléletformálás
Szelektív gyűjtés
megalapozása

Korszerű
hulladékgazdálkodási
ismeretek bemutatása:
tájékoztatás és oktatás.
A lakosság érdekeltté
tétele a szelektív
hulladékgyűjtésben.
A szelektív gyűjtés
elindítása

Hulladék mennyiségének
csökkentése:

Környezettudatos
lakosság kialakítása,
példamutatás a
lakosságnak,gazdaságnak
Tiszta környezet, nagyobb Illegális hulladéklerakók
hulladékelhelyezési
felmérése, felszámolása
fegyelem megelőzés
Illegális hulladéklerakás
megakadályozása!
A hulladék újrahasznosítás Hulladékszigetek
Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, szolgáltató és oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi 13 Tel/fax.: 06-32-422-494

Eszköz

Tájékoztató anyagok,
előadások.

Becsült költségek

Határidő

60 000 Ft
(2X 30 000 Ft)

2004 december

Kb 5000 Ft/ db
(120 l gyűjtő edény)

3 kiadvány 200 000 Ft
2 előadás 150 000 Ft

2004-Folyamatos
(Negyedéves
rendszerességgel)

2004- Folyamatos
2004 március
folyamatos
rendszerességgel

Szelektív hulladékgyűjtő
edényzet

„Tájsebészeti”
programhoz csatlakozás
Tiltó táblák, ellenőrzés,
szankcionálás
Tőke (pályázat)

200 000 Ft

2004 szeptembertől

2004
100 000 Ft/db

2004

Aszód és kistérsége hulladékgazdálkodási terve

elindítása

tervezése kialakítása
Szelektív
hulladékgyűjtés
beindítása.

Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, szolgáltató és oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi 13 Tel/fax.: 06-32-422-494

Szelektív hulladékgyűjtő
edényzet

450 000 Ft/4 db gyűjtő
edényzet

2004

Aszód és kistérsége hulladékgazdálkodási terve

A kijelölt célok elérését illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program településenként
A hulladékok kezelésének racionalizálását elősegítő intézkedések, végrehajtásának sorrendje és határideje

Bag
Kitűzött cél
Kommunális hulladék
mennyiségének a
csökkentése:

Veszélyes hulladék ne
kerüljön a kommunális
hulladékba

Feladat
Házi komposztálás
kialakításának
ösztönzése, szervezése
Házi, kerti komposztáló
„edényzet” beszerzése
Lakossági veszélyes
hulladékgyűjtési akció.

Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, szolgáltató és oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi 13 Tel/fax.: 06-32-422-494

Eszköz
Tájékoztató anyagok,
előadások.
Tőke (pályázat)
Megfelelő gyűjtő
edényzet.

Becsült költségek

Határidő

3 kiadvány 200 000 Ft
2 előadás 150 000 F

Folyamatos
(2004-)

20 000 Ft/db

2005

60 000-100 00 Ft

2005 évtől

Aszód és kistérsége hulladékgazdálkodási terve

A kijelölt célok elérését illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program településenként

A hulladékok kezelésének racionalizálását elősegítő intézkedések, végrehajtásának sorrendje és határideje

Hévízgyörk
Kitűzött cél

Feladat

Eszköz

Korszerű
hulladékgazdálkodás és
kezelés megteremtése
Korszerű hulladékgyűjtés,
begyűjtés megteremtése
Szemléletformálás
Szelektív gyűjtés
megalapozása

Új hulladékgazdálkodási és
Köztisztasági Rendelet
megalkotása
Hulladékgyűjtő edényzet
Tőke
beszerzése
Korszerű
Tájékoztató anyagok,
hulladékgazdálkodási
előadások.
ismeretek bemutatása:
tájékoztatás és oktatás.

Hulladék mennyiségének
csökkentése:

A lakosság érdekeltté
tétele a szelektív
hulladékgyűjtésben.
A szelektív gyűjtés
elindítása

Környezettudatos lakosság
kialakítása, példamutatás a
lakosságnak,gazdaságnak
Tiszta környezet, nagyobb
hulladékelhelyezési
fegyelem megelőzés
A hulladék újrahasznosítás
elindítása

Illegális hulladéklerakók
felmérése, felszámolása
Illegális hulladéklerakás
megakadályozása!
Hulladékszigetek tervezése
kialakítása
Szelektív hulladékgyűjtés
beindítása.

Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, szolgáltató és oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi 13 Tel/fax.: 06-32-422-494

Becsült költségek

Határidő

60 000 Ft
(2X 30 000 Ft)

2004 december

Kb 5000 Ft/ db
(120 l gyűjtő edény)
3 kiadvány 200 000 Ft
2 előadás 150 000 Ft

2004-Folyamatos
(Negyedéves
rendszerességgel)

2004- Folyamatos
Szelektív hulladékgyűjtő
edényzet
„Tájsebészeti” programhoz
csatlakozás
Tiltó táblák, ellenőrzés,
szankcionálás
Tőke (pályázat)
Szelektív hulladékgyűjtő
edényzet

200 000 Ft

2004 március folyamatos
rendszerességgel

2004 szeptembertől

100 000 Ft/db

2004

450 000 Ft/4 db gyűjtő
edényzet

2004

Aszód és kistérsége hulladékgazdálkodási terve

Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, szolgáltató és oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi 13 Tel/fax.: 06-32-422-494

Aszód és kistérsége hulladékgazdálkodási terve

A kijelölt célok elérését illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program településenként

A hulladékok kezelésének racionalizálását elősegítő intézkedések, végrehajtásának sorrendje és határideje

Hévízgyörk
Kitűzött cél
Kommunális hulladék
mennyiségének a
csökkentése:

Veszélyes hulladék ne
kerüljön a kommunális
hulladékba

Feladat
Házi komposztálás
kialakításának
ösztönzése, szervezése
Házi, kerti komposztáló
„edényzet” beszerzése
Lakossági veszélyes
hulladékgyűjtési akció.

Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, szolgáltató és oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi 13 Tel/fax.: 06-32-422-494

Eszköz
Tájékoztató anyagok,
előadások.
Tőke (pályázat)
Megfelelő gyűjtő
edényzet.

Becsült költségek

Határidő

3 kiadvány 200 000 Ft
2 előadás 150 000 F

Folyamatos
(2004-)

20 000 Ft/db

2005

60 000-100 00 Ft

Aszód és kistérsége hulladékgazdálkodási terve

A kijelölt célok elérését illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program településenként

A hulladékok kezelésének racionalizálását elősegítő intézkedések, végrehajtásának sorrendje és határideje

Galgamácsa
Kitűzött cél
Korszerű
hulladékgazdálkodás és
kezelés megteremtése
Korszerű hulladékgyűjtés,
begyűjtés megteremtése
Szemléletformálás
Szelektív gyűjtés
megalapozása
Hulladék mennyiségének
csökkentése:
Környezettudatos lakosság
kialakítása, példamutatás a
lakosságnak,gazdaságnak
Tiszta környezet, nagyobb
hulladékelhelyezési
fegyelem megelőzés
A hulladék újrahasznosítás
elindítása

Feladat
Új hulladékgazdálkodási és
Köztisztasági Rendelet
megalkotása
Hulladékgyűjtő edényzet
beszerzése
Korszerű
hulladékgazdálkodási
ismeretek bemutatása:
tájékoztatás és oktatás.
A lakosság érdekeltté
tétele a szelektív
hulladékgyűjtésben.
A szelektív gyűjtés
elindítása
Illegális hulladéklerakók
felmérése, felszámolása
Illegális hulladéklerakás
megakadályozása!
Hulladékszigetek tervezése
kialakítása
Szelektív hulladékgyűjtés
beindítása.

Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, szolgáltató és oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi 13 Tel/fax.: 06-32-422-494

Eszköz

Tőke
Tájékoztató anyagok,
előadások.

Becsült költségek

Határidő

60 000 Ft
(2X 30 000 Ft)

2004

Kb 5000 Ft/ db
(120 l gyűjtő edény)

2004

3 kiadvány 200 000 Ft
2 előadás 150 000 Ft

Folyamatos
(2004-)
Folyamatos
(2004-)

Szelektív hulladékgyűjtő
edényzet
„Tájsebészeti” programhoz
csatlakozás
Tiltó táblák, ellenőrzés,
szankcionálás
Tőke (pályázat)
Szelektív hulladékgyűjtő
edényzet

200 000 Ft

Folyamatos
(2004-)

100 000 Ft/db

2004

450 000 Ft/4 db gyűjtő
edényzet

2004
2004
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A kijelölt célok elérését illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program településenként

A hulladékok kezelésének racionalizálását elősegítő intézkedések, végrehajtásának sorrendje és határideje

Galgamácsa
Kitűzött cél
Kommunális hulladék
mennyiségének a
csökkentése:

Veszélyes hulladék ne
kerüljön a kommunális
hulladékba

Feladat
Házi komposztálás
kialakításának
ösztönzése, szervezése
Házi, kerti komposztáló
„edényzet” beszerzése
Lakossági veszélyes
hulladékgyűjtési akció.
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Eszköz
Tájékoztató anyagok,
előadások.
Tőke (pályázat)
Megfelelő gyűjtő
edényzet.

Becsült költségek

Határidő

3 kiadvány 200 000 Ft
2 előadás 150 000 F

Folyamatos
(2004-)

20 000 Ft/db

2005
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5.7.2

A

megvalósításhoz

szükséges

eszközök,

előkezelők,

berendezése,

hasznosítható eljárások meghatározása:

Az eszközök kiválasztását több tényező befolyásolja. Egyrészt a megoldandó problémák
szempontjából kell az eszközöket meghatározni, másrészt le kell határolni azokat, amelyek az
önkormányzat intézkedésének lehetőségi körébe beletartoznak. Az eszközöket csoportosítva
a következő lehetőségekkel lehet számolni.

1) A hulladékgazdálkodási terv megvalósításának eszköze lehet az olyan közvetlen
beavatkozás, amely általában beruházások, fejlesztések, rekonstrukciók formájában
jelenik meg:

-

új, hulladékgazdálkodási célt szolgáló létesítmények megvalósítása, a meglévők

kapacitásának bővítése,
-

műszaki korszerűsítések elvégzése környezetre káros hatással lévő tevékenységek

esetében (pl. szigetelés nélküli lerakó),
-

hulladékgazdálkodási célú kiegészítő berendezések, létesítmények megvalósítása,

-

rekonstrukciós felújítási és/vagy rehabilitációs munkák elvégzése,

-

környezetszennyező

tevékenységek,

létesítmények

kitelepítése

a

települési

belterületekről,
-

adott területen szennyezésmentes állapot kialakítása,

-

környezetbarát

hulladékártalmatlanítási,

-hasznosítási

technológiák,

rendszerek

alkalmazása.

2) A hulladékgazdálkodási terv megvalósításának eszközei lehetnek az olyan szabályozási
lépések, amelyek elsősorban a jogi, műszaki, gazdasági szabályok környezetvédelmi
célú alkalmazását jelentik:
-

speciális hulladékgazdálkodási szabályok, határértékek alkalmazása,

-

tevékenységi feltételek meghatározása, korlátok alkalmazása,

-

létesítési, területhasználati korlátozások alkalmazása,

-

hulladékgazdálkodási célok finanszírozásának megoldása,
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-

a közszolgáltatók, tevékenységek környezet-érzékeny működésének biztosítása,

hatékonyságának ilyen irányú javítása,
-

támogatások, preferenciák érvényesítése,

-

viselkedési normák kialakítása,

-

hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó intézményi feltételek javítása, az ellenőrzési

rendszer erősítése,
-

tervezési és jogszabály-alkotási rendszer javítása.

3) A hulladékgazdálkodási terv megvalósításának eszközei lehetnek az információrendszer
fejlesztésével kapcsolatos eszközök, a következők szerint:

-

környezeti állapotfelvétel elkészítése, pontosítása (egy-egy adott területre nézve a

problémák jobb azonosítása, illetve a megoldások hatékonyságának növelése érdekében),
-

monitoring-rendszer fejlesztése (meglévő hulladékgazdálkodási monitoring-rendszer

korszerűsítése, a hiányzó elemek létrehozása vagy adott esetben a rendszer kiépítésének
megkezdése),
-

a szennyező-források, jellemző hatótényezők feltérképezése a beavatkozások

hatékonyságának növelésére,
-

a védendő értékek felmérése (például értéktérkép készítése).

4) A

hulladékgazdálkodási

terv

megvalósításának

eszközei

lehetnek

a

problémák

megoldását szolgáló kutatási, tervezési, fejlesztési lépések:

-

terhelhetőségi

normák

meghatározása

(a

szabályozás

korszerűsítésének

elkészítéséhez),
-

kutatások elvégzése (abban az esetben, ha a problémakezelés az ismeretek hiányában

megoldhatatlan),
-

igényfelmérés a célok pontosításához,

-

a terhelhetőségi normák meghatározásához tervek elkészítése.
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5.8 A hulladékgazdálkodási tervben foglaltak megvalósításához szükséges
becsült költségek.

Az önkormányzatok hulladékgazdálkodással kapcsolatos finanszírozási feladatai

Az

önkormányzatok

hulladékgazdálkodással

kapcsolatos

finanszírozási

feladatait

az

alábbiakban lehet összegezni:

-

A települési hulladékgazdálkodási terv előkészítő üteme az aktuális környezeti

állapot felmérése (jelezve a változásokat, tendenciákat).
Megfelelő

önkormányzati

szakértelem

hiányában

mindenképpen

külső

szakértőket

kénytelenek igénybe venni. Ennek költségvonzata elsősorban a feladat nagyságától függ.

-

Az állapotfelmérésből kiindulva meg kell határozni a megoldandó problémákat, fel

kell tárni azok okait. A problémák teljes körű feltárása után meg kell határozni a program
ideje alatt megoldani kívánt feladatokat.

Az okok feltárása sok esetben igen egyszerű, esetleg már jól ismert az önkormányzatok
számára, ebben az esetben nem kell költségtöbblettel számolni. Sok esetben azonban
jelentős kutatómunkát igényelhet az újonnan előtérbe kerülő probléma okainak feltárása.

A feladatok finanszírozási vonzataira, és a költségek forrásaira csak nagyvonalú becsléseket
lehet adni az előkészítési szakaszban. A lehetséges források, támogatási lehetőségek –
beruházások esetében alapvetően a központi költségvetés előirányzataiból pályázható
támogatások, az elkülönített állami pénzalap (pl. Központi Környezetvédelmi Alap
Célelőirányzat, regionális területfejlesztési források) - a pályázati kiírásokban szerepelnek. Az
önkormányzatok ezek ismeretében eldönthetik, mely feladatok megoldását milyen
mélységben vállalják, ehhez milyen külső forrásokra számíthatnak.
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A helyi hulladékgazdálkodási tervben kiválasztott fejlesztések előkészítése bizonyos
esetekben tetemes költséggel is járhat. Sok pályázatnál és a hitelkérelmeknél már
megvalósíthatósági tanulmányt kell készíteni és beadni. Ezekre általában nem szerezhető
külső forrás, azt a pályázóknak saját erőből kell biztosítani. A támogatás elnyerése esetén
általában a tervezési költségek is a támogatás alapjául szolgálnak.

A térségi hulladékgazdálkodást szolgáló beruházások tervezéséhez a 5.sz melléklet
tájékoztató adatokat tartalmaz az alábbi létesítmények fajlagos beruházási költségeiről:

-

hulladéklerakó,

-

hulladéklerakóhoz vezető külső bekötőút,

-

komposztáló,

-

válogatómű,

-

átrakóállomás,

-

hulladékgyűjtő udvar,

-

hulladékgyűjtő sziget.
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6. ÖSSZEFOGLALÁS:
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 35. §a szerint
helyi hulladékgazdálkodási tervet kell készíteni valamennyi önkormányzatnak, amelyek
tartalmi követelményeit általánosan a Hgt. 37§ (4) és (5) bekezdései határozzák meg. A helyi
hulladékgazdálkodási terv részletes tartalmi követelményeit a 126/2003. (VIII.15.) Korm.
rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
Aszód város és kistérségétől a CONNECT 3 Környezetvédelmi Szolgáltató és Oktató Kft (3100
Salgótarján, Irinyi J. u. 6.) megbízást kapott, hogy a jogszabályi kötelezettség teljesítése
érdekében készítse el a kistérség hulladékgazdálkodási tervanyagát.
Az előkészítő munkálatok keretében a megbízott (cégünk) elkészítette az adatigényléshez
szükséges adatlapokat. Az előkészítő munkálatok során a helyi üzemeltetővel (GAMESZ) több
alkalommal személyes interjúkon keresztül adatokat gyűjtöttünk a térség jelenlegi
hulladékgazdálkodásáról. A helyszíni bejárások alkalmával meggyőződtünk az érintett
települések műszaki feltételrendszeréről (edényzet, közterületek, intézmények stb.) település
tisztaságáról

továbbá

a

leendő

regionális

hulladéklerakó

üzemeltetőjével

szakmai

megbeszéléseket folytattunk a térség hulladékgazdálkodásának jövőjéről. Ezen információk
összegyűjtését,

feldolgozását

követően

elkészítettük

a

térség

hulladékgazdálkodási

tervanyagát, különös figyelemmel egyes települések sajátosságaira.

A hulladékgazdálkodási tervdokumentációból az alábbiakat feltétlenül szükségesnek tartjuk
kiemelni:
 Az adatgyűjtés során problémát jelentettek számunkra – amely későbbiekben a
tervezési szinteket is befolyásolta – az eddigi nyilvántartási hiányosságok.
Javaslat:


Az egyes településeken keletkező hulladékfajták minőségi-mennyiségi azonosítása,
reprezentatív mintavételezéssel határozható meg.
Mintavételezések módja, időszakok:
-

Egy-egy területről (magasházas, kertes családi házas övezet)begyűjtött laza
térfogatú hulladékok mintavételezése, kapott eredmények dokumentálása.

-

Reprezentatív mintavételek időszaka:
Tavaszi:

03. hó

Nyár:

07. hó

Készítette:
CONNECT 3 Környezetvédelmi, szolgáltató és oktató Kft.
Salgótarján, Rákóczi 13 Tel/fax.: 06-32-422-494

Aszód és kistérsége hulladékgazdálkodási terve

Őszi:

10. hó

Téli:

12. hó
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-

Pontos hulladékösszetétel-súly (kg, t) meghatározás

-

2005. év végén gyűjtött adatok összegzése, következtetések levonása

-

2005. év végén kapott adatok alapján a 2008. évre kitűzött célállapot
felülvizsgálata



A szilárd kommunális hulladéklerakó (aszódi) a jóváhagyott (KDVKF) üzemeltetési
szabályzata szerinti üzemeltetése.



A tervezési célállapotokat nehezítő körülményként említjük, hogy az elkészült aszódi
hulladéklerakó

felülvizsgálatra

a

mai

napig

a

környezetvédelmi

hatóságtól

állásfoglalás nem érkezett.


Szintén tervezési nehézségeket okoz az a tény is, hogy az ISPA projekt keretében
megvalósuló regionális hulladéklerakó-hasznosító rendszer kiépítéséről nincsenek
megnyugtató, precíz adatok, legfőképpen arról, hogy a térség mikortól veheti
igénybe.



Bag

területén

működő

aszódi

kommunális

szennyvíztisztítóban

keletkezett

szennyvíziszapok mezőgazdasági hasznosítására benyújtott tervanyagot az illetékes
hatóságok a mai napig nem véleményezték.


Az aszódi székhelyű közüzemi szolgáltató a térség hulladékgazdálkodási törvény
gondolataival kapcsolatos szemléletének javítás érdekében már megkezdte a szelektív
hulladékgyűjtési programot, amelyhez Bag is társult.
Továbbá célként fogalmazhatjuk meg ezzel kapcsolatban, hogy e kezdeményezés
példáját a többi település is kövesse.
Jelenleg még komoly anyagi befektetéssel járó hulladékszigetekről lekerülő
hulladékok hasznosítási célú felhasználása nehézségekbe ütközik, köszönhetően a
fejletlen környezetvédelmi háttériparnak.



Továbbá javaslatként szeretnénk megfogalmazni a tisztelt képviselőtestületek irányába,
hogy az adattáblázatban szereplő adatokat sok esetben tekintsék számított és becsült
adatnak – “az országos nagy számokból leképezve” – amelyeknek helyi adaptációját közelítve a tényleges tervezési területre- a 2006. évben szükségesnek tartjuk felülvizsgálni
és ebből fakadóan, a kitűzött tervezési célállapotok adataival összevetni.
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A térségi hulladékgazdálkodási problémái megoldását az ésszerű-átgondolt fejlesztéseket,
tervezéseket a helyi ellátó szervezet (GAMESZ), az illetékes önkormányzatok, illetve egy
külső szakmai tanácsadó szervezet együttes munkája révén látjuk megoldhatónak.
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Köszönet nyilvánítás
Ezúton kívánjuk megköszönni az aszódi GAMESZ vezetőjének, Tolmácsi Miklós
Úrnak áldozatkész segítő munkáját, amely során adatokkal, javaslatokkal
támogatta munkánkat, illetve a dokumentum elkészítését.
Továbbá köszönetünket szeretnénk kifejezni a települések önkormányzati
vezetőinek, az információ szolgáltatásért.
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1.sz Melléklet
A tervezés során figyelembe veendő hulladékgazdálkodási
jogszabályok jegyzéke
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2. sz. Melléklet
Az önkormányzatok és a lakosság hulladékkezeléssel
kapcsolatos feladatai
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3.sz. Melléklet
A települési hulladékban megjelenő hulladék összetevők és
EWC kódszámaik a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001.
(VII. 18.) KöM rendelet alapján
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4.sz. Melléklet
Finanszírozási kalkuláció
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5.sz. Melléklet
Galgamenti Viziközmű Kft. Szennyvíztisztító telep jelentése
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Fotódokumentáció
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