Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
8/2005. (IV. 27.) sz. rendelete a
helyi hulladékgazdálkodási tervről

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.
16. § /1/ bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 35. §ban kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. § Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Területfejlesztési Társulásának együttes hulladékgazdálkodási tervét és annak kiegészítését mint a község helyi hulladékgazdálkodási tervét jelen rendelet melléklete szerint állapítja meg.

2. § Jelen rendelet 2005. május 1-én lép hatályba.

Pilisszentkereszt, 2005. április 26.
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KIEGÉSZÍTÉS
A DUNAKANYARI ÉS PILISI ÖNKORMÁNYZATOK TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁSÁNAK
EGYÜTTES HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVÉHEZ
2004-2008
Szentendre, Budakalász, Pomáz, Csobánka, Pilisszentkereszt/Dobogókő, Pilisszentlászló,
Leányfalu, Szigetmonostor/Horány, Pócsmegyer/Surány, Visegrád, Kisoroszi, Tahitótfalu,
Dunabogdány

8.5. fejezethez
(8-8. táblázat)
A térségben keletkező folyékony hulladék elszállításáról a következő vállalkozók/cégek
gondoskodnak: Neisz Ferenc (Tahitótfalu), Nagy István (Leányfalu), Velki Miklós (Budakalász).
A Hulladékgazdálkodási tv. (HGT) 15.§ (3) bekezdése szerint a hulladékbegyűjtési tevékenység végzése környezetvédelmi hatósági engedélyhez kötött.
A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
nyilvántartása szerint Nagy István (Leányfalu), Velki Miklós (Budakalász), illetve az Otto Magyarország Kft. hulladékszállítási engedéllyel nem rendelkezik, ezért az ezekkel a velük kötött szerződéseket felül kell vizsgálni.
9.2. fejezethez
(9-8. táblázat)
A települési folyékony hulladék mennyisége a csatornázottság és a rákötések növelésével csökkenthető. El kell érni, hogy a csatornázottság a lakások esetében is megközelítse a
100%-ot. Ennek az állapotnak az eléréséig a települési folyékony hulladékot csak hulladékkezelési engedéllyel rendelkező szervezet szállíthatja el. Az ártalmatlanítás csak hulladékkezelési engedéllyel rendelkező kezelőhelyen végezhető.
(9-9. táblázat)
A települési hulladéklerakóban lerakásra kerülő hulladék biológiailag lebomló
szervesanyag-tartalmát a jelenlegihez képest 2004. július 1. napjáig 75 %-ra, 2007. július 1.
napjáig 50 %-ra, 2014. július 1. napjáig pedig további 35 %-ra kell csökkenteni. [HGT 55.§
(7)]
10.2. fejezethez
A hulladékok megsemmisítése során figyelembe kell venni, hogy nyílt téren csak kiskerti növényi eredetű hulladékokat lehet égetni, melyet az Önkormányzatoknak helyi rendeletben
kell szabályoznia (1991. évi XX. Tv. 85.§, illetve az 1995. évi LIII. Tv. 48.§)

10.2.1.3. fejezethez
A települési szilárd hulladék mennyisége a biológiailag lebomló szervesanyag (konyhai,
kerti, közterületi és papír hulladék) szelektív gyűjtésével, házi-, illetve helyi (települési) komposztálással csökkenthető. A külön gyűjtött szerves hulladék bányagödörben történő elhelyezése illegális, ezért ezt a gyakorlatot Szigetmonostoron meg kell szüntetni, és az összegyűjtött hulladékot komposztálni kell.
10.2.2. fejezethez
Az illegális hulladéklerakók felszámolása, illetve a tájrehabilitáció, továbbá a hulladéklerakás szempontjából veszélyeztetett helyek rendszeres ellenőrzése környezetvédelmi szempontból indokolt.
Az Önkormányzatok illegális hulladéklerakás, illetve –elhagyás problémájára vonatkozó
kötelezettségeit a HGT a következőképpen szabályozza:
30.§ (2) A települési Önkormányzat, közigazgatási területén a közterületen elhagyott hulladék elszállításáról és hasznosításáról, illetve ártalmatlanításáról a közszolgáltatás keretein
belül – a 31. §-nak megfelelően - gondoskodik.
31.§ (1) A közterület szervezett, rendszeres tisztán tartása a települési önkormányzat közszolgáltatási feladata.
A HGT IV. fejezete rendelkezik a Hulladékgazdálkodás szervezéséről, az erre vonatkozó
tervek készítéséről:
37.§ (1) A hulladékgazdálkodási terveket – kidolgozói – hat évre készítik el és két évente
beszámolót állítanak össze az abban foglaltak végrehajtásáról.
37.§ (3) A beszámoló összeállításával egyidejűleg a tervet felül kell vizsgálni és a végrehajtás tapasztalatai alapján szükség szerint módosítani.
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