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Bevezetés 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben, valamint a 

hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó 

részletes szabályokról szóló 310/2013. (VIII.16.) Kormányrendeletben 

foglaltakat figyelembe véve, az országos és a területi hulladékgazdálkodási 

tervben, és a település rendezési tervével összhangban Valkó Nagyközség 

Önkormányzata illetékességi területére helyi szintű hulladékgazdálkodási 

tervet dolgozott ki. Az elkészült helyi hulladékgazdálkodási tervet a 

települési önkormányzat rendeletben fogja kihirdetni. Az előző 

hulladékgazdálkodási terv 2005. július hónapban készült Brenkusné Balogh 

Anikó környezetvédelmi szakértő bevonásávaL 

A hulladékgazdálkodási tervezésnek alapvető célkitűzése, a környezeti 

értékek megóvása, a károsító hatások mérséklése, megszüntetése, a 

kialakult környezeti károk felszámolása. Biztosítani szükséges a fenntartható 

fejlődését, a környezeti értékekkel való kíméletes gazdálkodást, a 

településeken élők és környezetük közötti harmonikus kapcsolat 

kialakítását, fenntartását. 

A tervkészítés során felhasznált adatbázisok, tervek: 

• 	 Országos Hulladékgazdálkodási Terv 

• 	 Területi Hulladékgazdálkodási Terv 

• 	 lll. Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP lll. 2010-2014) 

• 	 Helyi településrendezési terv 

• 	 Hulladékgazdálkodási Szakmai Füzetek- Környezetvédelmi és Vízügyi 

Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztálya 

• 	 Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer {HIR) Információs 

rendszer 

Az Önkormányzat felelősségi körébe tartozó hulladékok adatbázisa a 2005, 

illetve a 2013. évi adatokból épület fel. A terv első része a 

hulladékgazdálkodással kapcsolatos állapotfelméréssel, az alapvető 

hulladékgazdálkodási követelmények meghatározásával foglalkozik, ezt 

követi a helyzetértékelés alapján a célkitűzéseket megfogalmazó fejezet, 
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majd a megvalósítás eszközeinek tárgyalása. A tervet kétévente felül kell 

vizsgálni a benne foglaltak megvalósulásának érdekében, valamint az 

időközben bekövetkezett módosítások, változások miatt. 
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l. A tervkészítés általános adatai 

1. Alapadatok 

1.1. A tervkészítő adatai 

A tervet elkészítető szervezet adatai: Valkó Nagyközség önkormányzata 

Kapcsolattartó neve: Sziráki Szilárd polgármester 

Címe: 2114 Valkó, Rákóczi u. 3. 

Telefon: 06/28-483-443 

A tervezésbe bevont szakértő szervezet adatai: 

Neve: 

Felelős tervező: 

Címe: 


Telefon: 


Szakértő engedély száma: 


1.2. A térség bemutatása~ adatai 

Célszerű a települést a demográfiai, földrajzi elhelyezkedés, területi 

adottságok és egyéb, a hulladékgazdálkodáshoz közvetetten kapcsolódó 

információk alapján bemutatni. 

Valkó nagyközség Pest megye keleti részén a Gödöllői dombság kistájon, 

Gödöllőtől DK-re, a Gödöllőt Turával összekötő alsórendű útvonalon félúton 

fekszik. A település csak közúton közelíthető meg, vasútvonal nem vezet a 

községbe. 

Domborzati adatok: A terület a Cserhát déli dombvidékének nyúlványai és a 

Gödöllői dombság között terül el. Ennek függvényében a kis medencét 

tektonikusan perforált völgyek határolják el a két dombvidéktőL A térség 
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zömmel lepusztult, így igen vékony a pleisztocén üledékek feküje. A felső 

pannóniai finomszemcsés üledékösszletet a peremeken futóhomok fedi. A 

kistáj 130 és 344 m közötti tszf-i magasságú, de 200 m átlagmagasság a 

jellemző. 

Éghajlata: A mérsékelten meleg - mérsékelten száraz éghajlat jellemzi. Az 

évi napfénytartam kb. 1950 óra, míg az évi középhőmérséklet 9,5-9J 

Celsius fok. Az abszolút hőmérsékleti maximumok átlaga 33-34 Celsius fok 

és az abszolút hőmérsékleti minimumok átlaga -16 Celsius fok körül van. A 

csapadék évi összege 600 mm. Az uralkodó szélirány ÉNy-i és az átlagos 

szélsebesség meghaladja a 3 m/s-ot. 

Talaja: A mezőgazdasági területekre jellemző, hogy nagy heterogenitású 

területek, ahol gyenge (szerves anyag tartalmú 50-100 t/ha) homokos 

vályog talajok találhatók, melyek átlagosan semleges, de foltonként 

gyengén savanyú kémhatásúak. A talajminőséget rontó talajhibák közül az 

erózió és a savanyúság okoz problémát. A település területének mintegy 45 

%-a erdő, illetve rét-legelő terület. Ezek a növényzettel egész éven át 

fedett, biológiailag értékes területek a talajerózió és a defláció ellen az ott 

található talajoknak a legjobb védelmet biztosítják. 

Hidrológia: A térség földtani felépítésére a nagyfokú változatosság a 

jellemző. Valkón a vízadó réteget a 48-142 m közötti pleisztocén rétegek 

alkotják. A vízadó réteg részben védett, vízminősége megfelelő. Két patak 

ered a településen, belterületen a Hajta-patakhoz tartozó Valkói-ág, a 

külterület déli részén a Nagyvölgyi-patak. A Hajta-patak és a Valkói-ág 

összefolyásánál, a vácszentlászlói közigazgatási határon kialakítottak egy 

mesterséges vízfelületet a Vácszentlászlói-tá rozót, me ly elsősorban 

horgászati és üd ülési célokat szolgál. 

A talajvíz mélysége kb. 5-6 m, a kistáj peremén és csak a völgyekben 

összefüggő. Mennyisége fajlagosan csekély, de mégis kitesz 100 1/s-ot. 

Kémiai összetétel szempontjából kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos 

jellegű, mérsékelten kemény és szulfátszegény. 

Természeti érték: A település területének mintegy 45 %-a áll természeti 

védelem alatt, melyek döntő hányadát az országos védettségű természeti 

területek teszik ki. 
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• 	 Országos jelentőségű védett természeti területek: A külterülettől 

nyugati és déli részen található, főként erdős területek a Gödöllői 

Dombvidék Tájvédelmi Körzet részét képezik. A tájvédelmi körzet a 

4/1990. {VI.18.} KöM rendelettel került védetté nyilvánításra. 

A Vácszentlászlói-tározó melletti üdülőterület déli oldalán egy földvár 

található {Kásatető}, mely a természet védelméről szóló 1996. Lill. 

törvény értelmében védett, vagyis országos jelentőségű 

természetvédelmi terület. 

• 	 Natura 2000 hálózat területei és országos ökológiai hálózat 

területei: 

A Natura 2000 hálózat az Európai Uniós madárvédelmi és 

élőhelyvédelmi irányelvek alapján lehatárolt területek alkotják. 

Kialakításuk célja, hogy az európai közösség számára jelentős élőhely 

típusok, egy összefüggő ökológiai hálózat részeként hosszútávon 

fennmaradjanak. 

A településen a Natura 2000 hálózatba, a Gödöllői Dombvidék 

Tájvédelmi Körzetnek Gödöllő és Vácszentlászló irányába eső 

területei tartoznak. 

• 	 Országos ökológiai hálózat területei: Az országos ökológiai hálózat 

területei az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. 

törvény alapján kerültek kijelölésre, s céljuk a természetvédelmi 

szempontból jelentős területek közti ökológiai kapcsolatok 

biztosítása. Az országos ökológiai hálózatnak a településre eső 

részterületeit főként a Gödöllői Dombvidék Tájvédelmi Körzet 

területei, valamint a Hajta-patak és a Valkói-ág menti területek 

alkotják. 

• 	 Védett művi értékek: A műemléki nyilvántartás szerint Valkó 

területén egyetlen műemléki védelem alatt álló épület, építmény 

található - A Római katolikus templom, Klasszicista stílusú, épület: 

1816-1820. {Rákóczi u. 13, 1. helyrajzi szám) 
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1.3. A település bemutatása, adatai 

Valkó nagyközség területe km2: 37,59 

Lakónépesség2013. december 31-én fő: 2.397 

Lakásállomány 2013. december 31-én db: 800 

Üdülőépület 2013. december 31-én db: 450 

Villamosenergiát fogyasztó háztartás db: 862 

Vezetékes gázt fogyasztó háztartás db: 607 

Közüzemi vízvezeték hálózat km: 23,6 

Közüzemi vízvezeték hálózatba bekapcsolt lakás 

(üdülőkkel együtt} db: 862 

Közüzemi szennyvízcsatorna hálózat km: 

Közüzemi szennyvízcsatorna hálózatba bekapcsolt 

lakás db: 

Úthá lózat hossza km: 14 

Működő vállalkozás összesen: 

A település fontosabb intézményei: 

• Polgármesteri Hivata l 

• Napköziotthonos óvoda 

• Móra Ferenc Általános Iskola 

• Orvosi rendelő 

• Fogorvosi rendelő 

• Valkó patika 

A településen ipari tevékenységet gyakorlatilag nem folytatnak, a 

településen a dolgozó lakosság egy része mezőgazdasági tevékenységből 

növénytermesztés: búza, kukorica, napraforgó, kevés szőlő és 

állattenyésztésből él (döntően magángazdálkodók, illetve Kft-kben 

dolgoznak}, valamint szolgáltatási területen tevékenykednek. A 

munkavállalók nagyobbik része a településen kívül (Budapesten és Gödöllőn) 

vállal munkát. 
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ll. Fejezet 

Alaphelyzet bemutatása 

l. A keletkező hulladékok típusa és éves mennyisége 

1.1. Nem veszélyes hulladékok 

A településen a kommunális szilárd hulladékszállítás megoldott. A települési 

szilárd hulladékok összegyűjtését és elszállítását a Valkó Nagyközség 

Önkormányzata végzi a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2018. december 30. napjáig 

hatályos, KTVF: 43060-7/2013. számú engedélye alapján. 

A kereskedelmi és szállítási tevékenységgel érintett nem veszélyes 

hulladékok: 

{2013. évi adat) 

EWC kódszám Megnevezés 	 Mennyiség (tonna/év) 

20 0101 	 papír és karton 100 

20 01 39 	 műanyagok 100 

20 0140 	 fémek 50 

200201 	 biológiailag lebomló hulladék 800 

2Q 03 01 	 egyéb települési hulladék,_ideértve 

a vegyes települési hulladékat is 1.500 

200307 	 lomhulladék 100 

Összesen: 2.650 

Az önkormányzat által lakosságtól és a gazdálkodó szervezetektől 

összegyűjtött nem veszélyes hulladékat a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi 

és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonában lévő 

Hulladékkezelő Központba (Nógrádmarcal 095/8. és 0111/6. helyrajzi számú 

ingatlanok, valamint Kerepes-Ökörtelek völgy 0115/2. helyrajzi számú 

ingatlan) szállítja el. A szilárd hulladékok kezelésére és ártalommentes 

elhelyezésére a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 
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Korlátolt Felelősségű Társasággal megállapodást kötött Valkó Nagyközség 

Önkormányzata. 

Valkó közigazgatási területén lévő lerakó Valkó külterületén a 055/2. 

helyrajzi szám ú területen található. A lerakó már nem üzemel, rekultivációját 

- a jóváhagyott tervek alapján - a STRABAG-MML Magas- és Mérnöki 

Létesítmény Építőipari Kft. végzi. 

Valkó településen 2013. decemberében fejeződött be a csatornahálózat 

kiépítése Európai Uniós támogatásbóL Vácszentlászlón működik 

szennyvíztisztító telep 2014. január hónaptól. Itt végzik a kommunális 

folyékony hulladék kezelését. Az önkormányzat 2013. évben megállapodást 

kötött a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft-vel a szennyvíztisztító telep 

üzemeltetésére, amelyet a Bagi Üzemigazgatóság Valkói Üzemmérnökség 

végez. A csatornahálózatra be nem kapcsolt ingatlanokon keletkező nem 

közművel szállított szennyvíz begyűjtésével szintén a Valkói Üzemmérnökség 

foglalkozik. 

A keletkező nem veszélyes hulladékok és éves mennyiségük (tonna/év) 

Hu liadék 	 mennyiség 

települési szilárd hulladék 	 2.650 

szennyvíz (EWC 20 03 04) 	 nincs adat 

kommunális szennyvíziszap (EWC 19 08 05) 	 nincs adat 

1.2. 	 Szelektíven gyűjtött1 kiemelten kezelendő hulladékáramok 

1.2.1. A településen a kiemelten 	kezelendő hulladékok közül az egészségügyi 

hulladékat - a patikából, az orvosi rendelőből és a fogorvosi 

rendelőből származó veszélyes hulladékat egyénileg, szerződések 

alapján szállítják el. Pontosan vezetett nyilvántartással rendelkeznek. A 

tevékenységük jellegéből adódóan az ártalmatlanításra átadott 

mennyiség egységenként és évenként változó, 2013-ban 0,5 tonna 

alatt volt az összesített mennyiség. 

1.2.2. Az állati eredetű hulladékok gyűjtését és elszállítását a Polgármesteri 

Hivatal központilag nem oldotta meg, az egyéni gazdáikadók nagyállat 
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tartása nem számottevő. A településen keletkező állati eredetű 

hulladékokat a lakosok a saját tulajdonukban lévő ingatlanon helyezik 

el. Mennyisége ismeretlen. A Fuchs Tej Kft-ben (volt 

termelőszövetkezet gazdasági területe) keletkezett állati eredetű 

hulladékat azATEV Rt. szállítja el ártalmatlanításra a tököli telepére. 

1.2.3. A település Coop élelmiszer üzletben, valamint a magán 

kiskereskedelmi egységekben keletkező csomagolási hulladékat 

szelektíven gyűjtik. 

1.2.4. Szervezett lomtalanítást a településen 	az önkormányzat ez ideig nem 

tervezett. A lakosoknál keletkező lomnak minősített hulladék 

egyénileg, saját gépjárművel kerül kiszállításra a lerakóba. 

A településen a szelektíven gyűjtött hulladékok begyűjtéséről a már 

korábban említett Zöld Híd Kft. foglalkozik. 

2. A felhalmozott hulladékok típusa és mennyisége 

2.1. 	 Nem veszélyes hulladékok 

Valkó település közigazgatási területén (kül- és belterület) felhalmozott nem 

veszélyes hulladék sem illegálisa n, sem legálisan nem kerül tárolásra. 

2.2._ 	 A területen felhalmozott, kiemelten kezelendő hulladékáramok 

Valkó település területén kiemelten kezelendő felhalmozott hulladék nem 

található. 

2.3. 	 CsomagaJási hulladékok 

Valkó település területén felhalmozott csomagolási hulladék nem található. 

2.4. 	 A felhalmozott további kezelést igénylő hulladékok 

A környezetvédelmi előírások alapján az önkormányzatnak fel kellett 

számolni az engedély nélküli, illegális, használaton kívüli lerakókat. 
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A nagyközség külterületi útjai mellett több helyen elhelyezett illegális 

hulladéklerakásokat az önkormányzat a bejelentést követően felszámolja. 

Évente kb. 1 -2 tonna mennyiségű elhagyott hulladék elszállítására kerül sor. 

3. 	 A vizsgálati területre beszállított és azon kiszállított hulladékok típusa, 

éves mennyisége 

3.1. Ebben a pontban az önkormányzat felelősségi körébe tartozó 

hulladékok útja van meghatározva. A településről kiszállított, illetve 

beszállított hulladékok útját és mennyiségét vizsgálva megállapítható, hogy a 

nagyközség nem fogad be települési szilárd hulladékot, így csak a kiszállítást 

lehet vizsgálni. Az inert hulladékok saját tevékenységből származnak a 

település ről. 

(Az inert hulladék fogalmát a gyakorlatban {eddigi jogszabályi 

definiálatlansága miatt) leginkább építési és bontási hulladékként, kitermelt 

földként vagy sittként szaktuk emlegetni. Jogszabályi definíciót 

a 213/2001. (XI. 14.) Karm. rendelet tartalmaz: "Inert hulladék: az a hulladék, 

amely nem megy át jelentős fizikai, kémiai vagy biológiai átalakuláson. 

Jellemzője, hogy vízben nem oldódik, 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, 

további csurgaléka és szennyezőanyag tartalma, illetve a csurgalék 

ökotoxikus hatása jelentéktelen, így nem veszélyeztetheti a felszíni vagy 

felszín -alatti vizeket."Az inert hulladék lerakására vonatkozóan 

speciális szabályok vannak életben (amelyek a 22/2001. (X.10.) KöM 

rendelet-ben találhatók meg). Ennek megfelelően az inerthulladék-lerakók 

műszaki védelem szempontjából alacsonyabb kategóriába soroltak, mint a 

településihulladék-lerakók, ezáltal kialakításuknak - és így az ott lerakott 

hulladék kezelésének- költsége alacsonyabb, miközben az inert hulladékok 

tulajdonsága következtében a környezeti kockázat nem növekszik. Az inert 

hulladék kezelésének egyéb megoldásai esetében a hulladékok kezelésére 

vonatkozó általános szabályok szerint kell eljárni. 

3.2. A településen található közműpótló berendezésekből származó 

települési folyékony hulladékokat Vácszentlászló községben lévő 

szennyvíztisztító telepen helyezik el 2013. december hónap óta. Valkó 
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szippantott szennyvíz a helyi szennyvíztisztítóba kerül. A keletkezett 

szennyvíziszap a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. Bagi 

Üzemigazgatásághoz tartozó szennyvíziszap kezelő központba kerül. 

3.3. A területen ipari hulladékhasznosító létesítmény nem üzemel, így 

hasznosításra történő beszállítása kívülről nem történik. Kiszállítás 

jelentősége nagyobb, mint a beszállításé, mivel a hasznosítható nem 

veszélyes hulladékok jelentés része a település közigazgatási területén kívül 

helyezkedő ártalmatlanító és hasznosító szervezetekhez jutnak el. 

Mennyiségi adatszolgáltatást a helyi tervezés a gazdálkodó szervezetekre 

vonatkozóan nem tartalmaz, egy az egyedi tervezés tárgykörébe tartozó 

feladat. 

3.4. A szelektíven gyűjtött hulladék átvevője a Zöld Híd Régió 

Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 

tulajdonában lévő Hulladékkezelő Központ. 
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lll. FEJEZET 

A HULLADÉKKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ 

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK 

1. A jogszabályokban meghatározott műszaki követelmények és a 

területen folyó hulladékkezelésre előírt hatósági szabályozás ismertetése. 

A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatban az alábbi jogszabályok 

tartalmaznak előírásokat: 

- a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. XLIII. törvény, 

- a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének 

feltételeiről szóló 213/2001. (X1.214.) Karm. rendelet, 

- a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási 

szerződésről szóló 241/2000. (XIII.23.) Karm. rendelet 

- a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes 

szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV.S.) KvVM rendelet 

- a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények 

kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól szóló 

5/2002. (X.29.) KvVM rendelet. 

Valkó településen a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági feladatokat az 

önkormányzat jegyzője látja el a kapcsolódó intézményrendszere n keresztül. 

1.1. Települési szilárd hulladékok 

A települési önkormányzat kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az ingatlan 

tulajdonosoknál keletkező települési hulladék kezelésére hulladékkezelési 

közszolgáltatást szervez és tart fenn. A közszolgáltatás kiterjed a 

háztartásokban keletkezett és zsákokban összegyűjtött háztartási hulladék 

elszállítására. A közterületen elhagyott hulladék kezelése is közszolgáltatás 

keretébenellátandó feladat. 

A települési önkormányzat feladata a közszolgáltatásra vonatkozó helyi 

rendeletében a közszolgáltatási díj kérdését az egységes alkotmányosság 

követelményeinek megfelelően, a joggyakorlatban alkalmazható módon 

megállapítani. 
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Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékat a 

környezet-szennyezést megelőző módon köteles gyűjteni. A települési hulladék 

gyűjtése és tárolása csak megfelelő gyűjtőedényben vagy zsákokban történhet. 

A települési szilárd hulladék elszállítását csak zárt rendszerben, konténerben, 

vagy a kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású 

konténerben, vagy e feltételeket biztosító célgéppel, szállítójárművel, 

környezet-szennyezést kizárá módon kell végezni. 

1.2. Szennyvíz és nem közművel szállított szennyvíz, valamint iszapok 

Aszennyvíz és nem közművel szállított szennyvíz kezelésével kapcsolatban 

- a 213/2001. (X1.14. Karm. rendelet, 

a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és 

kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV.3.) Karm. rendelet, 

a 174/2003. (X.28.) Karm. rendelet a közműves szennyvízelvezető és

tisztító művel gazdaságosan el nem látható területekre vonatkozó Egyedi 

Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósítási Programjáról, 

- a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 

- a 25/2002. (11.27.) Karm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvíz

elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról tartalmaznak 

irá nym utatása kat. 

Az önkormányzat köteles közszolgáltatást működtetni a szennyvíz és nem 

közművel szállított szennyvíz begyűjtésére, és a közszolgáltatót helyi 

rendeletben megnevezni. 

Az önkormányzat 2013. évben megállapodást kötött a DAKÖV Dabas és 

Környéke Vízügyi Kft-vel a szennyvíztisztító telep üzemeltetésére, amelyet a 

Bagi Üzemigazgatóság Valkói Üzemmérnökség végez. A csatornahálózatra be 

nem kapcsolat ingatlanokon keletkező települési folyékony hulladékok 

begyűjtésével szintén a Valkói Üzemmérnökség foglalkozik. A 

szennyvíztisztító-telep ingatlan-nyilvántartási bejegyzése is megtörtént a 

Gödöllői Járási Hivatal Járási Földhivatala 42473/2014.06.11. számú 

határozatával. A településen keletkező szennyvíziszap mennyiségéről még 

nem rendelkezünk adattal, tekintettel arra, hogy a telep üzembe helyezése 

2014. év elején történt meg. 
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1.3. Veszélyes hulladékok 

A veszélyes hulladékok esetében a veszélyes hulladékkal kapcsolatos 

tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (V1.15.) Karm. 

rendelet határozza meg az alapvető műszaki követelményeket. A 

hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásnak és utógondozásának 

szabályairól és egyes feltételeiről szóló 22/2001. (X.10.) KöM rendelet 

tartalmazza a veszélyes hulladéklerakók létesítésének, üzemeltetésének és 

felhagyásának előírása it, feltételeit. 

2. Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések 

Valkó településen a kommunális szilárd hulladék gyűjtését és szállítását a 

Valkó Nagyközségi Polgármesteri Hivatal végzi. A Valkói Polgármesteri 

Hivatal érvényes hulladékszállítási engedéllyel rendelkezik 2018. december 

30. napjáig (Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség KTVF: 43060-7/2013. szám ú határozata) 

A Valkó Nagyközség Önkormányzat (PMH). a települési szilárd hulladék 

begyűjtését és szállítását a települési szilárd hulladék begyűjtésére, 

szállítására, kezelésére vonatkozó közszolgáltatás ellátásáról szóló 10/2009. 

(IX.25.) sz. rendelete alapján. 

A Valkó Nagyközség Önkormányzat (PMH) a települési szilárd hulladék 

gyűjtéséről legalább heti egy alkalommal gondoskodik a település 

közigazgatási határain belül járatterv szerint. A Valkó Nagyközség 

Önkormányzat (PMH) gondoskodik továbbá a járattervbe illeszkedő 

közületeknél, gazdálkodóegységeknél-amennyiben megkötött szerződéssel 

rendelkeznek- keletkező hulladékok kezelésérőL 

A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Valkó Nagyközség 

Önkormányzat (PMH) az ingatlantulajdonosokat írásban vagy hirdetmény 

közzététele útján tájékoztatja. 

A települési szilárd hulladék gyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, 

útvonal és időpont)- a keletkező hulladékmennyiségek figyelembevételével 

-készíti elő és arról az ingatlantulajdonosokat változás esetén is értesíti. A 
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szállítási rendet a helyi rendelet tartalmazza. A hulladékkezelési helyi 


közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Valkó Nagyközség 


Önkormányzat {PMH) az ingatlantulajdonost-a változás bekövetkezte előtt 


-írásban, vagy hirdetmény útján tájékoztatja. 


A közszolgáltatás során kizárólag az alábbi szabványos űrtartalmú tárolókat 


használják: 


a.) 60 literes szabványos tároló, 


b.) 110 literes szabványos tároló, 


c.) 120 literes szabványos tároló, 


d.) 240 literes szabványos tároló, 


e.) 1100 literes szabványos tároló, (továbbiakban: a.)-e.) együtt: 


gyűjtőedény) 

f.) köztisztasági zsák (továbbiakban: zsák), 


g,) biológiailag lebomló zsák (továbbiakban: lebomló zsák) 


A gyűjtőedények kiürítése közben kihulló háztartási és egyéb szilárd hulladék 


eltakarításáról a Valkó Nagyközség Önkormányzat {PMH) köteles 


gondoskodni az ürítéssei egyidejűleg. 


A Valkó Nagyközség Önkormányzat {PMH) gondoskodik a település 


közigazgatási területén elhagyott hulladékok összegyűjtéséről és a 


hulladékkezelő központba történő szállításróL 


A Valkó Nagyközség Önkormányzat {PMH) vegetációs időben, tavasztól-őszig 


a szelektív hulladékgyűjtés időpontjával megegyező időpontban, a kialakult 


igények szerint gondoskodik a háztartásokban keletkező biológiailag lebomló 


hulladékok begyűjtéséről is. 


A Valkó Nagyközség Önkormányzat {PMH) évente legalább egy alkalommal 


az általa meghirdetett lomtalanítási időszak alatt térítésmentesen 


gondoskodik a nagydarabos hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról 


(lomtalanítás) az igények figyelembevételével. A lomtalanítás alkalmával a 


lakosok a Polgármesteri Hivatallal egyeztetett időpontokban a gyűjtőedény 


mellé helyezhetik ki a nagydarabos hulladékot. 
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A Valkó Nagyközség Önkormányzat {PMH) a Valkó Nagyközség közigazgatási 

területén elhelyezkedő ingatlanokon keletkezett hulladékat a Kerepes 

Ökörtelek-völgyi hulladékkezelő központba szállítja el. A 

hulladékmérlegelését a telep bejáratánállévő hídmédegen végzik. 

Valkó Nagyközség Önkormányzat {PMH) telephelye: 2114 Valkó, Szabadság 

út 223. A telephelyet az önkormányzat bérli. A telephelyen 200m2 terület az 

önkormányzat által használt hulladékgyűjtő célgépek tárolására szolgál, 60 

m2 terület szociális kiszolgáló épület. 

A Valkó Nagyközség Önkormányzat 

hulladékgyűjtésre, begyűjtésre és 

célfelépítményű tehergépkocsivaL 

{PMH) 

szállításra 

rendelkezik a 

alkalmas 

lakossági 

tömörítős 

2.1. Biológiai úton lebomló szerves hulladék 

Elsősorban a települési hulladékban megjelenő biohulladék, valamint a papír 

lerakásátkell fokozatosan csökkenteni. 

2.2. Állati eredetű hulladék 

Az állati hulladékokkal kapcsolatos intézkedéseket az állati hulladékok 

kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának 

állategészségügyi szabályairól szóló 71/2003. {VI.27.) FVM rendelet 

szabályozza. Az állati hulladékokat veszélyességétől függően három osztályba 

sorolja, és az egyes osztályba sorolt hulladékokra különbö9ző kezelési 

eljárásokat határoz meg. Az 1. osztályba sorolt állati hulladékok égetéssel 

való hasznosítását kell megoldani. A 2. osztályba besorolt állati hulladékok 

kezelését az állategészségügyi állomás által engedélyezett kezelő és 

feldolgozó üzemek végezhetik el. A 3. osztályba sorolt állati hulladékat 24 

órán belül össze kell gyűjteni és el kell szállítani gyűjtő helyre, vagy gyűjtő

átrakó telepre, vagy kezelő és feldolgozó üzembe, komposztáló telepre, vagy 

egyéb engedélyezett létesítménybe. 

2.3. Hulladékolajok 

A hulladékolajak kezelésének részletes szabályait a 4/2001. {11.23.) KöM 

rendelet fogalmazza meg. Az a természetes személy, gazdálkodó szervezet, 
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külföldi vállalkozás magyarországi fióktelep (a továbbiakban: birtokosL aki a 

tevékenysége során keletkező hulladékolaj hasznosítását vagy 

ártalmatlanítását a jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelően nem 

tudja elvégezni, köteles a hulladék olajat a kezelési tevékenységek végzésére 

jogosult gazdálkodó szervezetnek átadni. Elsőbbséget kell biztosítani a 

hulladékolajok regenerálással történő hasznosításának, feltéve, hogy ezt a 

műszaki és gazdasági körülmények lehetővé teszik. 

2.4. Elemek és akkumulátorok 

A 9/2001. (IV.9.) Kö9M rendelet az elemek és akkumulátorok, illetve 

hulladékaik kezelésének részletes szabályairól szál. Tilos a hulladékká vált 

elemek és akkumulátorok más hulladékba történő keverése. Az elemek és 

akkumulátorok tulajdonosai, birtokosai kötelesek az általuk használt 

hulladékká vált elemek, akkumulátorok elkülönített gyűjtését megoldani, 

továbbá a hasznosítást vagy ártalmatlanítást biztosítani közvetlenül, vagy 

átadássaL A hulladékká vált elemek és akkumulátorok visszagyűjtése a 

gyártó, illetve a forgalmazó feladata. A fogyasztói forgalomba hozatali 

helyeken a gyártó által biztosított akkumulátorsavnak ellenálló- illetve nagy 

kapacitású lúgos akkumulátor esetén lúgálló - gyűjtőedényt, konténert kell 

elhelyezni, amelynek fedele csak a gyűjtést végző által nyitható fel. 

2.5. Egészségügyi hulladékok 

Az 1/2002.(1.11.) EüM rendelet az egészségügyi intézetekben keletkező 

hulladékok- kezeléséről szál. Az éles eszközöket szilárd fal ú, szúrásálló 

edényzetben, más hulladékat folyadékzáró, mechanikai sérülésnek ellenálló, 

megtelés után lezárt és már ki nem nyitható eszközökben kell gyűjteni. A 

gyűjtőeszközöket a sárga (fertőzésveszély) színkóddal és a nemzetközi 

bioveszély jellel kell ellátni. 

2.6. Csomagolási hulladék 

A 94/2002. (V.S.) Karm. rendelet a csomagolási hulladékokkal kapcsolatos 

részletes szabályozással foglalkozik. Csomagolás alatt érthető a termék, áru 

befogadása, megovasa, kezelése, szállítása, értékesítése érdekében 

felhasznált csomagolóanyag. A csomagaJási hulladék keletkezésének fő 
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területei az ipari, intézményi és lakossági tevékenység. Csomagolási 

anyagféleségek: műanyag, papír, karton, fém, fa, textil, üveg, kompozitok. A 

kompozitok több különböző anyagból felépülő rendszerek, ahol az egyes 

összetevők kézzel vagy egyszerű eszközökkel nem választhaták szét. 

Csomagolási típusok: palack, tároló, tartály, hordó, zsák, doboz, konténer, 

rekesz, raklap, szalag. A háztartási hulladék 33 % körüli részaránya a 

csomagolási hulladék. A hulladékká vált csomagolóanyagok esetében el kell 

érni, hogy a hulladékká vált csomagolóanyagok 

legalább 50 %-os hasznosítását, 

- ezen belül legalább 25 %-a anyagában kerüljön hasznosításra úgy, hogy 

ez az arány minden anyagtípusnál legalább 15% legyen. 

2.7. Inert hulladékok 

A 45/2004. (VII.26.) számú BM-KvKM együttes rendelet fogalmazza meg az 

építési és bontási hulladékok kezelésének részletes szabályait. A szabályozás 

lényege, hogy az építési és bontási hulladékok mennyiségének 

meghatározását és szabályozott kezelésének igazolását a hatósági 

engedélyezési eljárás során kell elvégezni. A munkák előkészítésekor meg 

kell tervezni a keletkező hulladék mennyiségét, befejezésük után pedig el kell 

számolni a hulladékkal. 

IV. 

Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása 

Valkó Nagyközség Önkormányzata elismeri a környezetvédelem, és a 

fenntartható fejlődés gazdasági és társadalmi jelentőségét. Tevékenységében 

kötelességének tartja az egyre szigorúbb, a szervezetre vonatkozó 

környezetvédelmi jogszabályi, és a környezeti tényezőinkkel kapcsolatban 

vállalt egyéb előírásoknak való megfelelést is. 

Ezzel a Stratégiával összhangban dolgozta ki a jogalkotó, többek között a 

Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényt és az azt követő végrehajtási 

utasításokat, melyek teljesen új alapokra helyezik a hulladékkezelés, illetve 

szállítás működéséhez szükséges feltételeket, mely feltételek biztosítják nem 

csak a korszerűbb integrált hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, hanem az 
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emberek, a helyi lakosság környezettudatos gondolkodásra és viselkedésre való 

nevelésének irányvonalait is. 

Ezen új feltételrendszer egyik új eleme a 438/2012. {XII.29) Kormány rendelet 

8. fejezetében megnevezett közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv, melyet 

az önkormányzat a jogszabályi háttérnek megfelelő tartalmi követelményekkel, 

a következő pontokkal prezentálja. 

1. 	 Az elkülönített hulladékgyűjtésre történő ösztönzés és 

szemléletformálás, továbbá az ezek érdekében tervezett intézkedések- így 

kiemelten a lakossági tájékoztatás módjának - részletes leírása, valamint 

annak vizsgálata, hogy a hatékonyabb és szélesebb körű lakossági 

tájékoztatás lehetőségei hogyan bővíthetők. 

Ma Magyarországon a települési szilárd hulladékok kb. 75% -a lerakóra kerül. 

Valkón ez az arány lényegesen több, mely köszönhető annak, hogy az emberek 

környezettudatos gondolkodása mikrokörnyezetünkben kevésnek bizonyul a 

kényelem és a komfortzóna kialakításával szemben. A hulladékgazdálkodással 

kapcsolatos több éves tapasztalataink azt mutatják, hogy az emberek helyi 

viszonylatban anyagi motiváció nélkül nehezen mozgósíthatóak kitűzött célok 

elérése érdekében. 

A törvény egyik legfontosabb célkitűzése a hulladékképzés megelőzése, illetve 

csökkentése. ~i, mint közszolgáltató, a lakosság fogyas~tási szakásainak 

változtatásra való serkentésével, illetve felvilágosítói tevékenységgel a 

környezettudatos szemlélet kialakításával és befolyásolásával tudunk 

hozzájárulni, a törvény eme célkitűzésének megvalósulásához. 

A 2014. év célja, hogy Valkó település általános iskolásain és óvodásain 

keresztül megkezdjük a marketing tevékenységünket elérve ezzel a felmenő 

illetve idősebb korosztályt is. Ősszel az iskolanapok keretében játékos 

környezetvédelmi vetélkedők kerülhetnek megrendezésre - a pedagógusok 

bevonásával -, melynek keretein belül a gyerekek többek között totókat 

töltenek ki, és újrahasznosítható hulladékokat válogathatnak fajták szerint, 

ismerkedve ezáltal azzal a sokszínűséggel, ami a hulladékat értékké teszi. 
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Az iskola környezetvédelmi megbízottaival egyetértésben, ezeket a 

programokat hagyományteremtő, évenként ismétlődő tevékenységgé kívánjuk 

tenni. 

2015. évben a napköziotthonos óvodában és az általános iskolában tervezzük 

elindítani az újrahasznosítható hulladékok folyosón történő gyűjtését, 

lehetőséget biztosítva az elérhető gyűjtőedényzet használatára. 

2. Fejlesztési lehetőségek 

A hulladéklerakótól való eltérítést és a nagyobb arányú hulladékhasznosítást 

segíti elő az is, hogy uniós kötelezettség és a jelenleg hatályos jogszabályok 

alapján 2015-ig elkülönített hulladékgyűjtési rendszert kell felállítani a 

háztartásokban képződő üveg-, fém-, műanyag-, és papírhulladék 

vonatkozásában. Ezért az önkormányzat a képviselő-testülettel együtt 

folyamatosan képviselteti magát rendezvényeken, illetve lakossági fórumokon, 

így előkészítve a 2015-ben kezdődő háztól való szállítását az elkülönítetten 

gyűjtött hulladékoknak. A lakossági fórumokon hangsúlyos szerepet kap, a 

preventív jellegű szemléletformálás, ami már a vásárlás idején befolyásolja a 

tudatos környezethasználót. 

Településünkön továbbra is fontosnak tartjuk, hogy rendszeressé tegyük a 

lomhulladék elszállítását, illetve az ezt megelőző elektronikai hulladékgyűjtő 

akciót. Ezeknek a lebonyolításához, illetve marketingjéhez igénybe vesszük a 

helyi újság és a honlap adta lehetőségeket. Ezekben az időszakokban nem csak 

hirdetés formájában, hanem ismeretterjesztő anyagokkal is fel kívánjuk hívni a 

figyelmet a lakosság lehetőségeire ezek igénybevételére, illetve az igénybevétel 

fontossá gá ra. 

3. A biológiailag lebomló hulladék nagyobb arányú gyűjtésére és 

hasznosítására vonatkozó részletes terv, továbbá, hogy a közszolgáltatással 

érintett területeken a meglévő biológiailag lebomló hulladékkal kapcsolatos 

gyűjtési és hasznosítási lehetőségek hogyan bővíthetők; 
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Valkó nagyközség lakosságának egésze családi házas övezetbe tartozik, így a 

biológiailag lebomló hulladék mennyisége jelentős. Célunk, hogy lakossági 

felvilágosító munkánk keretében ösztönözzünk mindenkit a komposztálásra. 

Az önkormányzattal közösen tovább keressük a pályázati lehetőségeket, hogy a 

házi komposztálást népszerűsítve a családi házak tulajdonosait ösztönözzük a 

biológiai, illetve a biológiailag lebomló hulladékok helyben való kezelésére. 

4. A háztartásban képződő veszélyes hulladék nagyobb arányú gyűjtésére 

vonatkozó részletes terv, továbbá, hogy a háztartásban képződő veszélyes 

hulladék gyűjtése és átvétele hogyan és milyen módon tehető hatékonyabbá, 

a hatékonyság növeléséhez a közszolgáltató milyen további feltételek 

biztosítását tartja szükségesnek. 

Önkormányzatunk kiemelten fontosnak tartja a lakosság környezettudatos 

szemléletmódjának alakítását. Aktívan jelen vagyunk a szolgáltatási 

területünkön az oktatási intézményekben, ahol játékos formában tanulhatják 

meg a gyerekek a veszélyes hulladék külön gyűjtésének fontosságát 

audiovizuális eszközökkel (projektor). Az iskolában elem és akkumulátor átvevő 

pontot is létrehoztunk, melynek nagy sikere van, ennek fejlesztését a jövőben 

mindenképpen fontosnak tartjuk. 

5. A házhoz menő gyűjtési rendszer kialakítására és működtetésére 

vonatkozó terv, továbbá a gyűjtési rendszer működtetésének eszközei, 

módja, fejlesztésének további lehetőségeL 

Tervezzük 2004. év ll. félében, hogy konkrét tapasztalatokat szerzünk a 

lakosság gyűjtési hajlandóságáról, a gyűjtési intenzitás területi, illetve időbeli és 

évszakfüggő anomáliáiróL 

Jelen helyzetünkben három alapvető szelektálható hulladék begyűjtésére van 

lehetőségünk, de a válogatásból kikerülő egyéb újrahasznosítható hulladékok 

mennyisége arra mutat, hogy szükség lenne a hulladékfajták begyűjtésének 

kiterjesztésére. Ezek a számok természetesen tapasztalati úton kalkulált 

számok, de reálisak. 
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A gyakorlati lebonyolítás igen egyszerű módszere, hogy a lakosság a 

háztartásában keletkező hulladékat három fajtára osztja meg: 

1. 	 háztartási vegyes hulladék, 
2. 	 háztartási elkülönítetten gyűjtött hulladék (PET, tisztítószeres flakonok, 

vegyes, illetve kartonpapír, zsugorfóliák, nejlonszatyrok, italos és tejes 
dobozok, alumínium üdítős és sörös dobozok, konzerves dobozok, stb.L 

3. 	 komposztálásra alkalmas hulladékok. 

Természetesen a háztartásokban keletkező elektronikai, veszélyes és ÉBH 

hulladékok összegyűjtését is meg kell szervezni az ön kormányzatnak. 

Hátránya, hogy a megadott útvonalat abban az esetben is végig kell járni, ha a 

lakosság nem helyez ki újrahasznosítható hulladékkal telepakolt zsákot, illetve a 

nagy mennyiségű zsákfelhasználás. 

Véleményünk szerint viszont ezt kompenzálja, hogy a lakosság a saját 

ingatlanán tárolja a hulladékot, így elöblített, tisztított formában, és csak a 

belevaló hulladékfajtákat teszi a gyűjtőzsákba. 

A gyűjtőjáratokat előreláthatóan havi szinten tervezzük, a kommunális 

hulladékszállítás útvonalán. 

A háztól való szállítás előnye, hogy a közterületek felszabadulnak az oda 

kihelyezett esetenként komoly környezetterhelést okozó konténerektőL 

Csökken a településen az illegálisan elhelyezett egyéb hulladék mennyisége, és 

az önkormányzatot nem terhelik a gyűjtőszigetek környezetének tisztán 

tartására fordított költségek. Az üveggyűjtő edényeket frekventált kamerával 

ellátott területeken helyezzük el. 

Míg a begyűjtött hulladék mennyisége nem kívánja a változtatást, addig magát 

a szelektálást, fajtákra való válogatást is meg kell oldanunk. 

6. Tervezéshez felhasznált adatok 

Szállítási útvonal összes hossza beleszámítva 	 60,7 km 

az ürítések távolságát (becsült érték): 145 km/hó 

(havi ürítés esetén) 
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Figyelembe vett lakóingatlanok száma: 800+ 450 {üdülő} db 

Hulladékfajták várható éves mennyisége 

Hulladék megnevezése EWC kód Mennyiség (t/év) 

200301nem veszélyes települési szilárd hulladék 1500 

100lomhulladék 200307 

20 0101elkülönítetten gyűjtött papír és karton 100 

~--- -- --·----- ----·------~ 

20 0139 100elkülönítetten gyűjtött műanyagok 

-- ---~-----  1----- ---- l 
l 

elkülönítetten gyűjtött fém l 20 0140 l 

501 

200201elkülönítetten gyűjtött biológiailag lebomló hulladék 800 

Összesen: 2 650 

A fent említett adatokat figyelembe véve megkezdtük előkészíteni az OHÜ 

rendszeréhez való csatlakozás is. Jelen pillanatban folyamatban van egy olyan 

nyilvántartási rendszer kialakítása, mely megfelel az új jogszabályi 

feltételeknek, és _az OHÜ szigorú nyilvántartási, illetve _koordinációs 

tevékenységének igénybevételéhez is. 

2015. évben a kötelezően kiépítendő elkülönített hulladékgyűjtési rendszert 

úgy tervezzük felállítani, hogy figyelembe vesszük az abban az évben tervezett 

betétdíj bevezetését, mely jelentősen csökkenteni fogja a PET és fém 

csomagolási hulladékokat a háztartásokban képződött hulladékok 

tekintetében. 

A jogszabály hatályba lépésével egyidejűleg felkészülünk az egyéb 

újrahasznosítható hulladékok elkülönítetten gyűjtésének népszerűsítő 
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kampányára, a már fent említett helyi média, lakossági fórumok, helyi- és 

iskolai rendezvények segítségéve!. 

7. 	 A hulladék nagyobb arányú újrahasználatra történő előkészítésének és 

az újrahasználati központ kiépítésének lehetőségeit bemutató részletes 

terv, továbbá azt, hogy az újrahasználati központok kiépítéséhez a 

közszolgáltató milyen feltételek biztosítását tartja szükségesnek. 

Az újrahasználat teljesen új fogalom a hulladékgazdálkodásban. A Hulladék

Keretirányelv {HKI) a hulladékkezelésbe új fogalmat vezet be, az 

"újrahasználatra való előkészítés" műveletét. A fő cél a hulladék 

keletkezésének megelőzése oly módon, hogy a már kidobásra ítélt, használt 

berendezéseket felújítva, helyreállítva, újrahasználatra alkalmas cikket állítanak 

elő. A hulladékhierarchiában a megelőzés és az újrafeldolgozás között foglal el, 

igen előkelő helyet. 

Az önkormányzat tervei közé szépen beilleszthető egy újrahasználati központ 

kialakítása. Terveink között már régen szerepel a jelenlegi lomtalanítás un. 

intelligens lomtalanítással történő felváltása, ám ez eddig forráshiány miatt 

nem valósulhatott meg. 

Egy komplex, csak hulladékgazdálkodás kiszolgálására kialakított 

közszaigá Itatás i létesítmény kialakítása létjogosultságot nyerhet 

településünkön is. Ebben kapna helyet az újrahasznosítási központ- is, mely 

jellegében és funkcióiban beilleszthető az egyéb közszolgáltatási feladatok 

közé. 

Ennek konkrét feladatai közé fog tartozni, az évente egyszer történő jelenlegi 

lakossági lomtalanítás helyett az un. intelligens lomtalanítás bevezetése, 

melynek évente egyszeri igénybevétele benne foglaltatik a közszolgáltatási 

díjban. 

Gyakorlati lebonyolítása házhoz menő gyűjtőjárat formájában történik, előzetes 

egyeztetés alapján. 

A polgármesteri hivatalban, vagy írásos megrendelés alapján az ezzel foglalkozó 

ügyintéző felméri a lomhulladékok fajtáit, állapotát, mennyiségét, ellenőrzi az 
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ügyfél adatait és díjfizetését, majd időpont egyeztetéssei logisztikailag 

beillesztik a gyűjtőjárat útvonalába. A létrehozandó központban megtörténik a 

frakciókra való válogatás, és a frakcióknak megfelelő kezelés. 

Természetesen rendkívüli esetekben évente többször is lesz lehetőség a 

szaigáitatás igénybevételére, külön megállapodás keretében. 

A közszolgáltatási létesítmény helyét már keressük, lehetőleg használaton kívüli 

önkormányzati tulajdonú telephelyet, melyet a legkisebb befektetéssel lehet 

átalakítani a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények 

kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól szóló 5/2002. 

{X.29.) KvVM rendelet előírásainak megfelelően. Az önkormányzat nem zárja ki 

a Vácszentlászló, Zsámbok önkormányzatokkal való együttműködés 

megvalósítását, tekintettel a szennyvízhálózat kiépítésének társulási formában 

történő megvalósítására. 

8. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék 

hasznosítási arányainak növelését bemutató részletes terv, továbbá, hogy a 

nagyobb arányú hasznosításhoz a közszolgáltatással érintett területeken a 

közszolgáltató milyen feltételek biztosítását tartja szükségesnek, és ezek a 

feltételek hogyan bővíthetők, figyelemmel az önellátás és a közelség elvére; 

A közterület tisztán tartása, és az illegális hulladéklerakók felszámolása a 

polgármesteri hivatal feladata, így a lomtalanítás, a lombhulladék begyűjtése az 

őszi időszakban közterületeken. 

A hasznosítási arányok növelésének első és legfontosabb feladata, és látványos 

javulást eredményezhet, egy integrált, komplex, egymás feladatait segítő, 

humán erőforrás esetében helyettesíthető, egy irányítás alatt lévő, egy 

irányvonalat követő hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kialakítása. 

Ez annál is inkább fontos, mert a 2014-2020. közötti időszak fejlesztéspolitikai 

irányainak az elkövetkezendő időkben lehívható uniós források érdekében 

előre meghatározott eredményességi feltételeket kell teljesíteniük. Ezen 

időszakra tervezett intézkedések, szintén az egységes 2008/98/EK irányelvet 

követő hulladékgazdálkodást és hulladékgazdálkodási közszolgáltatást segítik 

elő. 
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9. Tárgyi eszközök és feltételek 

9.1. Háztartási hulladék háztól való szállítása 

Közszolgáltatási létesítmény 

A telephelynek alkalmasnak kell lennie a 1-2 db gépjárműből álló gépjárműpark 

elhelyezésére, kisebb javítására, karbantartására, ahol elhelyezhetőek az 

elkülönítetten gyűjtött hulladékok, illetve a közterület tisztántartásából 

származó hulladékok tárolására, előkezelésére szolgáló konténerek, illetve az 

újrahasznosítási központ. Célszerű úgy kiválasztani a telephelyet, hogy ott 

2015. évtől válogató létesítmény is üzemelhet, kizárólag Valkó település 

elkülönítetten gyűjtött hulladékai számára. A telephelyen belül ki kell alakítani 

veszélyes hulladék tárolására alkalmas helyet. 

Lehetőség szerint ezen a telephelyen történik a gépkocsik, és konténerek 

mosása is. 

Gépjárműpark: Valkón 875 db ingatlan található, ebből kb. 800 háztartásból 

szállítja a háztartási hulladékat a jelenlegi közszolgáltató, 1 db kukásautóval. 

A hatékony közszolgáltatás elvégzéséhez az 1 db kukásautó szükséges és 

elégséges feltétel. 

-
9.1.2. Közterület tisztántartás 

Közszolgáltatási létesítmény 

A fent említett telephelyen belül egy tömörítő konténer kerülne elhelyezésre a 

közterületről összegyűjtött települési szilárd hulladék számára. Előnyös, ha egy 

telephelyen vannak elhelyezve a hulladékgazdálkodáshoz szükséges eszközök, 

ugyanis a közterületről behozott hulladék egy részét el lehet téríteni a 

lerakóróL Ez adott esetben az illegális hulladéklerakók felszámolásánál is igaz. 

Eszközei: Tömörítő gép beszerzését tervezzük pályázati pénzből. 

Gépjárműpark: Jelen pillanatban 1 db kisteher gépjárművel meg lehet oldani a 

közterület tisztántartását, számításaink szerint a későbbiekben is megoldható, 

beleszámítva a külterületi településrészeket is. 
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9.1.3. Elkülönítetten gyűjtött hulladékok gyűjtése, előkezelése, újrahasználati 
központ 

Közszolgáltatási létesítmény 

A fent említett telephelyen belül egy válogatóhelység kialakítása szükséges, és 

a már válogatott és bálázott újrahasznosítható anyagok tárolására alkalmas 

hely, helység kialakítása szükséges. Az egységes telephely kialakítása az 

elkülönítetten gyűjtött hulladékok szempontjából azért lenne célszerű, mert a 

válogatásból származó, esetlegesen veszélyes hulladékok tárolása, 

elkülönítetten való gyűjtése meg lenne oldva. A válogatásból kikerülő lerakóra 

szállítandó vegyes lakossági hulladék előkezelése a tömörítő géppel szintén 

adott lenne. 

Eszközei: bálázó gép és rakodógép a bálák rakodásához lenne szükséges 

beszerezni. Szintén pályázati pénzből tervezzük. 

Gépjárműpark: A jelenlegi szelektív hulladékgyűjtési hajlandóság mellett a 

háztól való szeletív hulladékgyűjtést tekintve egy kis fogyasztású piatás 

gépjármű megfelel a célnak, mellyel meg lehet oldani az újrahasználati központ 

begyűjtő körutjait is. 

9.2. Humán erőforrás szükségletek 

9.2.1. Háztartási hulladék háztól való szállítása 

A hatékony működéshez elengedhetetlen, hogy az ágazatok között a 

munkavállalók szabadonáthelyezhetők legyenek, egymás munkáját gond nélkül 

el tudják végezni. 

- 1 fő gépkocsivezető hivatásos jogosítvánnyal, árufuvarozói vizsgával, 

- 3 fő hulladékszállító szakmunkás OKJ bizonyítvánnyal. 

9.2.2. Közterület tisztántartás 

- 1 fő gépkocsivezető hivatásos jogosítvánnyal, árufuvarozói vizsgával, 
hogy a kukásautón lévő munkavállalókat helyettesíteni tudja. 

- 3 fő hulladékszállító szakmunkás OKJ bizonyítvánnyal. 

30 



9.2.3. Elkülönítetten gyűjtött hulladékok gyűjtése1 előkezelése 

- 1 	fő gépkocsivezető hivatásos jogosítvánnyal, árufuvarozói vizsgával, 
hogy a kukásautón lévő munkavállalókat helyettesíteni tudja. 

- 2 fő hulladékszállító szakmunkás OKJ bizonyítvánnyal. 

- 2 fő hulladékválogató kezelő szakmunkás OKJ bizonyítvánnyal, akik az 
újrahasznosító központban is válogatnak. 

Az újrahasznosító központ létszámát a későbbi szükségletek alapján lehet 

meg á lia p í ta n i. 

9.2.4. Irányítás} adminisztráció} ügyfélszolgálat 

- 1 fő környezetvédelmi, vagy műszaki felsőfokú képesítéssel rendelkező 
ügyintéző, 

- 2 fő pénzügyi kolléga, (aki csatolt munkakörben egymást helyettesítve 
ellátja a pénztárosi, könyvelési, bérszámfejtésre előkészítési, iktatási, 
ügyfélszolgálatos, illetve adósságrendezői feladatköröket. 

10. 	 A hulladéklerakóra jutó szerves anyag mennyiségének csökkentése 
érdekében tervezett intézkedések leírása} módja1 továbbá azt1 hogy a 
szerves anyag mennyiség csökkentéséhez a közszolgáltató milyen 
feltételek biztosítását tartja szükségesnek1 figyelemmel a biológiailag 
lebomló hulladék hasznosításának elvére. 

Az erre irányuló terveinket két lépcsőben szándékozunk megtenni. 

Egyrészt az erre irányuló marketingtevékenységgel, melyet már részletesen 

leírtunk a VI. fejet. 2. pontjában, mert részét képezi az elkülönítet 

hulladékgyűjtésnek. Ezen a területen is a legfontosabbnak tartjuk a 

szemléletformálást és a lakosság információval történő ellátását, külön felhívva 

a figyelmet arra a tényre, hogy a leghatékonyabban akkor járunk el, ha a 

keletkezés helyén történik a hasznosítás. Önkormányzatunk éppen ezért 
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törekszik az erre irányuló pályázati lehetőségeket kihasználni, mellyel 

támogathatjuk a lakossági komposztálási lehetőségeket. 

A második lépcsőben a környezettudatos lakosság elkülönített biológiailag 

lebomló hulladékára kialakított gyűjtőjárattal biztosítani azt a lehetőséget, hogy 

ne kelljen más lehetőség hiányában a vegyes háztartási hulladék részeként 

lerakóra szállítani a fent említett hulladékfajtát. 
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