Tótkomlós Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Zöldpolitikája:
Tótkomlós Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala fontos céljának tekinti, hogy
igyekezzen csökkenteni az összes keletkezett hulladék mennyiségét valamint, hogy növelje a
hasznosítható hulladékok arányát.
A Hivatalban csak települési szilárd hulladék keletkezik, ezért a hasznosításra átadott
hulladék mennyiségének növelésére a Polgármesteri Hivatal udvarán elhelyezett és
üzemeltetett szelektív hulladék-gyűjtő sziget létesítése jelentett megoldást. A Hivatal
épületében is kihelyezésre kerültek szelektív gyűjtő edények.
A Hivatalban leginkább adminisztratív munkavégzés folyik, ebből adódóan papír hulladék
keletkezik legnagyobb mértékben.
Az Önkormányzat szerződést kötött a Re-Bat Szolgáltató Közhasznú Társasággal használt
elem gyűjtésére vonatkozóan.
A mai csomagolás centrikus társadalmunkban - ahol a hulladékok mennyisége nemhogy
csökkenne, de folyamatosan növekszik - nagyon nehéz feladat a célok megvalósítása.
Drasztikus hulladékgyűjtési módszerek bevezetése nélkül nem sikerült volna, amelyhez
szükséges volt a dolgozók és lakosok szemléletváltásának elősegítse.
A Hivatalról röviden
Célok a lakosság igényeinek kielégítésére:
A jelenleg már magasan lévő ügyfél elégedettségi szint fenntartása, minél magasabb
színvonalú kiszolgálással.
A széles körű, elérhető tájékoztatás érdekében az alapszintű ügyfél tájékoztatás biztosítása
ügyfélmentes napokon is.
Az ügyfélszolgálat folyamatai közül három terület – szabálysértések, kereskedelmi igazgatás,
szociális ügyek – ügyintézési folyamatainak átalakítása a hatékonyabb ügyintézés érdekében.
A képviselő testülettel való együttműködés céljai:
Magas minőségű anyagok létrehozása, amellyel a döntés-előkészítés támogatása valósul meg.
A magas minőség vonatkozik az anyagok időbeliségére és pontosságára is.
A képviselő testület támogatásában, kiszolgálásában cél, hogy a hivatal munkatársai minél
inkább önálló végezzék munkájukat.
Az önálló munkavégzéshez szorosan kapcsolódik, hogy megfelelően delegálva legyenek
vezetői szintről a feladatok.
Megfelelő, tisztázott kommunikáció. Ez előfeltétele, hogy a képviselő testület kiszolgálásának
feladatait és a hivatal többi feladatait össze lehessen egyeztetni.
Az önkormányzat partnereivel való együttműködésre kitűzött célok
A partnerekkel közös, mindenki számára mozgósító célok meghatározása.
A közösen meghatározott céloknak megfelelően kialakított, tematikus fórumok. Ehhez az
éves rendezvény naptár mintájára éves fórum naptár kialakítása és működtetése.
A civilek összefogásának támogatása, önszerveződésük segítése, felkarolása.
A civilekkel és vállalkozókkal együtt a lakosság mozgósítása, érdeklődésük felkeltése a helyi
témák iránt.
A Hivatal hulladéktermelése
Tótkomlós Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (5940 Tótkomlós, Fő út 1.) csak
települési szilárd hulladék keletkezik. A Hivatal épületében adminisztratív munkavégzés

folyik, amely legnagyobb mértékben a kialakított és egyre fejlődő informatikai hálózaton
keresztül történik, ezért

A települési szilárd hulladék (Tszh.) ismertetése
Települési szilárd hulladék:
Különböző méretű és összetételű szerves és szervetlen anyagok keveréke, amely a települések
lakóépületeiben, közintézményeiben, közforgalmú és zöldterületein keletkeznek, valamint az
elhasznált, nagyméretű, tartós fogyasztási cikkek. Ezen belül: a háztartási hulladék: az
emberek mindennapi élete során, a lakásokban, a pihenés, üdülés céljára használt
helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az
intézményekben keletkező, veszélyesnek nem minősülő hulladék. A közterületi hulladék
közforgalmú és zöldterületen keletkező hulladék. A háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és
összetételű hulladék: gazdasági vállalkozásoknál keletkező veszélyesnek nem minősülő
szilárd hulladék, amely a háztartási hulladékkal együtt kezelhető.
Háztartásainkban egyre nagyobb helyet foglalnak a csomagolási hulladékok. Ezek a
megvásárolt termékkel kerülnek be házainkba, lakásainkba. A csomagolás rendkívül hasznos,
hiszen:
 megvédi a terméket a szennyeződésektől és a sérülésektől (pl. hungarocell)
 növeli a termék eltarthatóságát, tartósítja azt,
 informál a termék származási helyéről, összetevőiről,
 hatékonyabbá teszi a szállítást és tárolást.
Ezen jó tulajdonságok mellett, viszont tisztában kell lennünk azzal, hogy a csomagolás a
fogyasztóhoz kerülve nagyon rövid életű, hiszen hamar hulladékká válik.
A hulladékok – közöttük a települési szilárd és folyékony hulladék – jelentik a környezet
számára az egyik legjelentősebb környezeti terhelést.
A környezetvédelem érdekében tett és folytatott tevékenységek, fényképekkel
illusztrálva
Tótkomlós Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (5940 Tótkomlós, Fő út 1.) csak
települési szilárd hulladék keletkezik, ezért a hasznosításra átadott hulladék mennyiségének
növelésére a Polgármesteri Hivatal udvarán elhelyezett és üzemeltetett szelektív hulladékgyűjtő sziget létesítse jelentett megoldást. A hivatal épületében is kihelyezésre kerültek olyan
szelektív gyűjtő edények, amelyek a Polgármesteri Hivatal dolgozói, valamint az ott
megforduló ügyfelek részére is segítik, könnyebbé és hatékonyabbá teszik a szelektív
hulladék-gyűjtést.

A Polgármesteri Hivatal udvarán lévő szelektív hulladék-gyűjtő szigeten papírt, műanyagot
valamint üveg hulladékot lehet szelektíven gyűjteni.
Mivel a Hivatal épületében leginkább adminisztratív munkavégzés folyik, ebből adódóan
papír hulladék keletkezik legnagyobb mértékben.

Külön gyűjtésre kerül a kommunális, azaz szennyezett vagy szelektíven nem gyűjthető
hulladék.
Valamint az Önkormányzat hulladék begyűjtési és elszállítási szerződést kötött a Re-Bat
Szolgáltató Közhasznú Társasággal használt elem gyűjtésére vonatkozóan a Polgármesteri
Hivatal épületében.

A mai csomagolás centrikus társadalmunkban - ahol a hulladékok mennyisége nemhogy
csökkenne, de folyamatosan növekszik - nagyon nehéz feladat a bevállalt kötelezettségek
teljesítése. Drasztikus hulladékgyűjtési módszerek bevezetése nélkül nem sikerült volna,
amelyhez természetesen szükséges volt a dolgozók szemléletváltásának elősegítse.
Nekünk – mint „háztartási” szennyezőknek – a felelősségünk, hogy megóvjuk
környezetünket, hogy felelősen tegyünk a tisztább, fenntarthatóbb világért.

Közösségi jogszabályok a hulladékgazdálkodás területén:
A hulladékgazdálkodás területén a tagállami szabályozás tekintetében irányadó közösségi
jogszabályok:
1) közösségi rendeletek:




a Tanács 1420/1999/EK rendelete az egyes hulladékoknak egyes OECD-n kívüli
országba irányuló szállításával kapcsolatos közös szabályok és eljárások
megállapításáról
a Tanács 259/93/EGK rendelete az Európai Közösségen belüli, oda befelé és onnan
kifelé irányuló hulladékszállítások felügyeletéről és ellenőrzéséről
a Bizottság 1547/1999/EK rendelete egyes hulladékfajtáknak a C (92)39 végleges
OECD határozat hatálya alá nem tartozó meghatározott országokba történő szállítására
alkalmazandó, a 259/93/EGK rendelet szerinti ellenőrzési eljárások meghatározásáról.

A közösségi rendeletek sajátossága, hogy hatályba lépésüket követően általánosan
kötelezőek és közvetlenül alkalmazandóak. Ennélfogva a közösségi rendelet által
szabályozott területen a további tagállami szabályozás tilos, ellentétes a közösségi joggal,
kivéve, ha maga a rendelet expressis verbis felhatalmazást ad a tagállamnak a végrehajtási
intézkedések meghozatalára.
Az említett rendeletek hatálya a hulladékot határon keresztül szállító szervekre terjed ki, így a
helyi önkormányzatok akkor alanyai e jogszabályoknak, amennyiben ők maguk a
hulladékot exportálók vagy importálók.
2) közösségi irányelvek:





a Tanács 75/442/EGK irányelve a hulladékokról
a Tanács 91/689/EGK irányelve a veszélyes hulladékokról
a Tanács 1999/31/EK irányelve a hulladéklerakókról
a Tanács 94/62/EK irányelve a csomagolásról és csomagolási hulladékról

A közösségi irányelvek címzettjei a tagállamok és rendelkezéseik a hatályba lépéstől kezdve
alkalmazandók, implementálandók a tagállami jogba. Az irányelvek tehát nem bírnak
közvetlen hatállyal az önkormányzatok felé, a központi jogharmonizáció során a központi
szervek alkotják meg az irányelvekben megfogalmazott célkitűzések megvalósítását szolgáló
jogszabályokat. Annak érdekében, hogy az irányelvekben lefektetett követelmények
teljesítése valóban megvalósítható legyen, a csatlakozási tárgyalások eredményeképpen
Magyarország néhány fontos feladat tekintetében átmeneti mentességet (derogáció) kapott.
(csomagolási hulladékok, veszélyes hulladék égetése, települési szennyvíz elvezetése és

tisztítása)

2) Magyar jogszabályok a hulladékgazdálkodás területén
1) A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény
A hulladékgazdálkodásról szóló törvény az alábbi feladatokat határozza meg az
önkormányzatok számára:
 A települési önkormányzat kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az
ingatlantulajdonosoknál keletkező települési hulladék kezelésére hulladékkezelési
közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez, és tart fenn.
 A települési önkormányzat a helyi feltételekhez igazodva, rendeletében előírhatja a
települési szilárd hulladék egyes összetevőinek szelektív gyűjtését, közszolgáltatás
keretében történő begyűjtését, illetőleg meghatározhatja az erre vonatkozó
részletes szabályokat.
 A települési önkormányzatok a hulladékgazdálkodási feladataik ellátása
érdekében, a törvény céljainak és alapelveinek figyelembevételével
együttműködnek egymással. Együttműködésük tartalmát és feltételeit
együttműködési vagy a társulási törvény szerinti társulási szerződésben állapítják
meg.
 A települési önkormányzat önkormányzati rendeleteiben - törvényben vagy
kormányrendeletben meghatározott módon és mértékben - illetékességi területére a
más jogszabályokban előírtaknál szigorúbb hulladékgazdálkodási előírásokat is
meghatározhat.
 Az önkormányzati rendelet kötelezheti a hulladék termelőjét, birtokosát a hulladék
meghatározott anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére, valamint a hulladék
jellegének megfelelő csomagolására és megjelölésére, továbbá az így előkészített
hulladék átadására a begyűjtést végző szervezetnek, illetőleg hulladékkezelőnek.
 Megállapítja az ingatlantulajdonos és az önkormányzat közterület-tisztán tartási
feladatait, valamint a közterületen megvalósuló állattartás részletes szabályait.
 Elkészíti a helyi hulladékgazdálkodási tervet.
 Kijelöli a település hulladékkezelési létesítményének helyét.
A települési önkormányzat képviselő-testületének a rendeletalkotási felhatalmazást a 23.
§. adja meg. Ennek megfelelően a képviselő-testület rendeletben állapítja meg:
 a helyi közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatással ellátott terület határait;
 közszolgáltató megnevezését, illetőleg annak a működési területnek a határait,
amelyen belül a közszolgáltató a közszolgáltatást rendszeresen köteles ellátni;
 a közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató és az
ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit - beleértve az egyes
ingatlanfajtákra vonatkozó speciális szabályokat -, a szolgáltatásra vonatkozó
szerződés egyes tartalmi elemeit;
 a közszolgáltatás keretében kötött szerződés létrejöttének módját, valamint a
közszolgáltatás igénybevételének - jogszabályban nem rendezett - módját és
feltételeit;
 a közszolgáltatással összefüggő - jogszabályban nem rendezett - települési
önkormányzati feladat- és hatáskört;

 az elvégzett szolgáltatás alapján az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési
kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb mértékét, megfizetésének
rendjét, az esetleges kedvezmények eseteit vagy a szolgáltatás ingyenességét.

2) Végrehajtási rendeletek
A hulladékgazdálkodás területén az önkormányzatok által figyelembe veendő rendeleti szintű
szabályok a következők:











a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi
termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény,
a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól
szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet,
a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet,
a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet,
a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes
szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet,
a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási
szerződésről szóló 241/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet,
a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi
követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet,
a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről
szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet,
a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendet,
a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának
szabályairól és egyes feltételeiről szóló 22/2001. (X. 10.) KöM rendelet.

Fontos megemlíteni, hogy a hulladékgazdálkodás területén a magasabb szintű jogszabályok a
jegyzőre telepítenek bizonyos államigazgatási hatásköröket. E jogszabályok az alábbiak:



a jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és hatásköréről szóló 241/2001. (XII. 10.)
Korm. rendelet,
a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és
megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet.

Ennek megfelelően tehát az önkormányzati rendeletek megalkotásakor tekintettel kell lenni
arra, hogy az adott feladat végrehajtása, szabályozása egyáltalán a képviselő-testület
hatáskörébe tartozik-e, illetve, hogy a törvényi felhatalmazás keretein belül mozogjon a
testület a helyi sajátosságoknak megfelelő rendelkezések meghozatalakor.

A hatályos jogszabályok elérhetőségei:

https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso

Tótkomlós Város Önkormányzat Környezeti teljesítményértékelése:
teljesítményértékelés megtekintése

Az országos katasztrófavédelmi és légszennyezettség helyzetről folyamatos tájékoztatás
nyerhető:

http://www.met.hu/

Környezeti fenntarthatósági terv:
http://www.totkomlos.hu/dokumentumtar-programok

