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Rendelet szövege
Piliny Községi Önkormányzat Képviselő – testületének
7/2010.(X.15.) rendelete
a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról.

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. §. (3) bekezdésben kapott
felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotja:
1. §. A Helyi Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálatát e rendelet
melléklete (a következő10 számozott lap) határozza meg.
2. §. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Piliny, 2010. október 15.

……………………………
Lehoczki Szabolcs
polgármester

……………..…………..
Bagó József
körjegyző

Záradék
A rendelet 2010. október 15-én kihirdetésre került.

..……………………..…
Bagó József
körjegyző
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Piliny Község Önkormányzata
3134 Piliny, Losonci út 25 sz.

HELYI
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
TERV FELÜLVIZSGÁLATA
BESZÁMOLÓ
2010.
Munkarészek tartalomjegyzéke
- Címlap
- Kiindulási alapok
- Települési szilárd hulladék kezelése
- Települési folyékony hulladék kezelése
- Összefoglaló értékelés
- PROGRAM MÓDOSÍTÁS

1. oldal
2. oldal
4. oldal
6. oldal
7. oldal
8. oldal

Készítette:
a Nógrád Megyei Önkormányzatok Közútkezelő
és Környezetvédelmi Nonprofit Kft.
f.v: Laczkóné Dénes Orsolya környezetmérnök
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3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
Készült Piliny Község Önkormányzata megbízásából

I.
A TELEPÜLÉS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA, KIINDULÁSI ALAPOK
A HGT. ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 2004-2012.
A FELÜLVIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2010. 07. – 08. HÓNAP
I.1.1
Bevezetés, kommunikáció, kiindulás és alapadatok
A közreműködő szervezetek adatai
Piliny Község Önkormányzata elkészíttette a települési szintű, helyi
hulladékgazdálkodási tervének a felülvizsgálatát, amelyet jelen dokumentáció
tartalmaz.
Az önkormányzat adatai:
Neve:

Piliny Község Önkormányzata

Cím:

3134 Piliny, Losonci út 25.

Kapcsolattartó: Lehoczki Szabolcs polgármester
Tel/Fax:

32/459-200

Cím:

3134 Piliny, Losonci út 25.
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Telefon:

32/459-200

A felülvizsgálatba bevont szervezet adatai:
Neve:

Nógrád Megyei Önkormányzatok Közútkezelő és
Környezetvédelmi Nonprofit Kft.

Cím:

3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. sz.

Kapcsolattartó: Laczkó Csaba ügyvezető igazgató
Tel/ Fax

32/412-190, 06/30/9833-447

Email:

utdoktor@utdoktor.hu

Felülvizsgálatot ellenőrizte:
Laczkóné Dénes Orsolya környezetmérnök
I.1.2
A 2000. évi XLIII. törvény 35. §-a alapján, az Országos és az ÉszakMagyarországi- Regionális Hulladékgazdálkodási Tervben (továbbiakban →
ÉMO-HGT) foglalt célokkal, feladatokkal, a település környezetvédelmi
programjával, valamint a település rendezési tervével összhangban az
önkormányzat, az illetékességi területére helyi hulladékgazdálkodási tervet
dolgozott ki 2004-ben.

I.1.3
Az elkészült helyi hulladékgazdálkodási tervet a települési önkormányzat
rendeletben hirdette ki. Rendeletszám: 6/2004. (XI.19.)
I.1.4
Piliny Község Önkormányzata a 2000. évi XLIII. törvény
37. §-a alapján, készítette el az illetékességi területére vonatkozó helyi
hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatát.
I.1.5
Az elkészült helyi hulladékgazdálkodási terv első felülvizsgálatát a
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települési önkormányzat rendeletben hirdette ki.
Rendeletszám: 7/2010.(X.15.)
I.1.6
Az elkészült helyi hulladékgazdálkodási terv második felülvizsgálatát a
települési önkormányzat rendeletben hirdeti ki.
Rendeletszám: ……….…..………...
I.1.7
A helyi hulladékgazdálkodási terv harmadik felülvizsgálatának
tervezett időpontja: 2012.

I. félév

II.
JELENTÉS, PILINY KÖZSÉGBEN KELETKEZETT
HULLADÉKOKRÓL
II. 1.
A települési szilárd hulladék kezelése
II. 1.1
A települési szilárd hulladék kezelésére vonatkozó információk:
- A rendszeres hulladék elszállításba bevont lakások aránya: 100 %.
- A településről a hulladékot hetente 1-szer szállítják el.
- A lakosság gyűjtőedényzeteként műanyag zsákok vannak rendszeresítve.
A gazdálkodói és intézményi területeken, pedig esetenként
1-5 m³-s konténerek funkcionálnak.
- A hulladék szállításáért a lakosok fizetnek (háztartásonként 10.000 Ft/év)
6 / 13

Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet

- Piliny községben nincs települési szilárd hulladéklerakó.
A begyűjtött anyagot a Salgótarjáni Regionális Hulladéklerakóhelyre
szállítják. A lerakóhely érvényes működési engedéllyel rendelkezik.
A községben hulladék beszállítás nincs.
- A települési szilárd hulladék szállítását eMulticoop Szociális Szövetkezet
(Szécsény) végzi.
- A község rendelkezik közszolgáltatói szerződéssel, a települési szilárd
hulladék elszállítására vonatkozóan.
- Illegális lerakóhely a felülvizsgálat időpontjában nem található.
A településőrök naponta ellenőrzik a község közigazgatási területén
esetlegesen megjelenő illegális hulladéklerakókat, az újbóli hulladék
elhelyezéseket próbálják megakadályozni.

- A szelektív hulladékgyűjtés jelenleg nem megoldott.
- A lakossági szelektív hulladékgyűjtés rendszerének fokozatos kiépítésével a
hulladékgyűjtő szigetek kialakítása mellett a háztól- házig történő gyűjtés
megszervezése még nem került bevezetésre.

- Lomtalanítást évente 2 alkalommal végeznek a településen.
- A településen keletkező biológiailag lebontható szerves anyag tartalmú
hulladékmennyiségre (18 t/év) a szelektív gyűjtési, komposztálási kapacitás
kidolgozása csak a regionális rendszer beindulásakor fog megvalósulni.
Az ingatlan tulajdonosoknál nem terjedt el a komposztálás.
- A község területén jelenleg nincs olyan vállalkozás, amely
hulladékgazdálkodási szempontból meghatározó lenne.
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II. 2.
A települési folyékony hulladékok kezelése
II. 2.1
A települési folyékony hulladék kezelésére vonatkozó információk:
- A településen kiépített szennyvízcsatorna hálózat üzemel.
Üzemeltető: Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt.
A szennyvízcsatornára rákötött ingatlanok aránya: 98 %
A szennyvízcsatorna recipiense: A Szécsényi tisztítótelep.
- A települési folyékony hulladékok elhelyezésére szolgáló leürítőhelyek
felszámolása és rekultivációja megtörtént.
Havonta ellenőrzik a csapadékvíz árkokba történő esetleges illegális
szennyvíz- bevezetéseket, illetve illegális szennyvíz leürítéseket.
- A települési folyékony hulladék (szippantott szennyvíz) szállítását az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. végzi.
- A község rendelkezik közszolgáltatói szerződéssel, a települési
folyékony hulladék elszállítására vonatkozóan.
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II. 3.
Összefoglalás
A települési szilárd hulladék kezelésének vonatkozásában 2007. óta változás
nem történt, a kitűzött célok, forráshiány végett nem teljesültek.
Az Önkormányzat a Salgótarjáni, regionális begyűjtő- kezelő rendszerhez
csatlakozott, amelynek folyamatban van az előkészítése. Az Önkormányzat a
komplex rendszer beindulását követően, csak pályázatok útján képes a helyi
hulladékgazdálkodási tervben tervezett célokat megvalósítani.
Folyamatosan tartanak az előkészítő, illetve az egyeztető tárgyalások.
A települési folyékony hulladék kezelésének vonatkozásában 2007. óta változás
nem történt, a kitűzött célok, forráshiány végett nem teljesültek.
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PILINY KÖZSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV
FELÜLVIZSGÁLATÁT KÖVETŐ PROGRAMMÓDOSÍTÁS
A programmódosítás az eredetileg elfogadott helyi HGT. fejezet és rovat
címeivel, illetve azonosító számaival megegyezik.
A
háttérrel megjelölt fejezetrészek változnak, a felülvizsgálatot
követő értékelés alapján.

IX.
A KIJELÖLT CÉLOK ELÉRÉSÉT, ILLETVE
MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ CSELEKVÉSI
PROGRAM
IX. 1.
Módszerfejlesztési, intézményfejlesztési, ismeretterjesztő, szemléletformáló,
oktatási programok
IX. 1.2
□ A komplex hulladékgazdálkodási rendszerhez történő
csatlakozás szakmai feltételeinek egyeztetése, szerződések,
útvonalak, körülmények, …. stb.
Hi: 2011. I. félév
Végrehajtásért felelős: polgármester
Díj: 10 / 13
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□ A házi komposztálás lehetőségeinek és
eszközrendszerének, valamint az erre vonatkozó központi
források megszerzése.
Hi: 2011. II. félév
Végrehajtásért felelős: polgármester
Díj: 200 e Ft.

IX. 2
Hulladékgazdálkodási helyi cselekvési program
1.

A településen 1 db 5 modulos gyűjtősziget kialakítása
 műszaki előkészítésért felelős: Nógrád Megyei Önkormányzatok
Közútkezelő és Környezetvédelmi
Nonprofit Kft.
 a 2011. évi költségvetésben a forrás biztosításáért felelős: jegyző
 megvalósítás: 2011. II. félév
 költség: 550 e Ft/sziget + 1950 e Ft (közúti kapcsolat) = 2 500 e Ft

2.

A lakossági szelektív hulladékgyűjtés rendszerének fokozatos kiépítésével
a hulladékgyűjtő szigetek kialakítása mellett a háztól-házig történő
gyűjtés bevezetésének megszervezése.
A rendszergazdával történő együttműködés.
Hi: 2011. I. félév

3. A településen keletkező biológiailag lebontható szervesanyag-tartalmú
hulladékmennyiségre (18 t/év) a szelektív gyűjtési, komposztálási
kapacitás kidolgozása az új rendszergazdával.
Hi: 2011. I. félév
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4.

Szennyvízcsatorna hálózatra a 100 %-os rákötöttség megvalósítása.
Hi: 2012. I. félév
Végrehajtásért felelős: polgármester
Díj: 20 db x 150 e Ft/db = 3 000 e Ft

5.

Az Önkormányzat környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási
szakfeladatai végrehajtásához, azok szakszerű előkészítése céljából,
társulási formában szakértő szervezet szolgáltatásai.
Hi: folyamatos
Díj: 122 e Ft/évente (+ 10 % ráta évenként)
Felelős: Polgármester
Nógrád Megyei Önkormányzatok Közútkezelő és
Környezetvédelmi Nonprofit Kft.

PILINY
Helyi hulladékgazdálkodási tervében meghatározott
cselekvési program összefoglaló táblázata

MANDÁTUM – KERETTERV
Költség

A hulladékgazdálkodási tervfejezet
S.sz.
IX.1.2.

Megvalósítás
határideje

Feladata
1. A Salgótarjáni komplex hulladékgazdálkodási
rendszergazdával a feltételek pontosítása.
2. Házi komposztálás módszereinek és feltételeinek
ismertetése. Falugyűlési napirend keretében.

IX.2

(ezer Ft-ban)

1. Gyűjtőszigetek tereinek kialakítása, közlekedési
kapcsolat biztosítása.
2. A lakossági szelektív hulladékgyűjtés háztól-házig
történő megszervezése.

2011. I. félév

tervezett forrás
-

2011. II. félév
2011. II. félév
2011. I. félév

200
saját
2 500
saját
-

2.1 Szelektív gyűjtési, komposztálási kapacitás
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kidolgozása.

-

4. Szennyvízcsatorna hálózatra a 100 %-os
rákötöttség megvalósítása.

-

2012. I. félév

5. Önkormányzati környezetvédelmi és
hulladékgazdálkodási szakfeladat elvégzéséhez a

122

2007.-től
folyamatos

szakértői szervezet működésének fenntartási díja

saját

(évenként)

2010. évben prognosztizált Hulladékgazdálkodási szakfeladat
tervezett költségei 2012 évig

2, 822 millió Ft

Piliny, 2010. október 15
...............................................................
Lehoczki Szabolcs
polgármester
Záradék:
A hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatát az Önkormányzat a 7/2010.(X.15.) számú rendeletében hirdeti ki.
Piliny, 2010. október 15.
...............................................................
Bagó József
körjegyző
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