
Pölöske Község Önkormányzat Képviselőtestülete

17/2004 IX.1./ számú rendelete
a helyi hulladékgazdálkodásról

Pölöske    Község Önkormányzat   Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. 
törvény 16. §. /1/bek. a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.évi XLIII. törvény /továbbiakban:  Hgt./ 35. 
§./1/   bekezdésének  felhatalmazása  alapján   ,  az  országos    és  a  területi  hulladékgazdálkodási 
tervben foglalt célokkal, feladatokkal és a település helyi építési szabályzatával összhangban  Pölöske 
illetékességi  területére,  a  hulladékgazdálkodási  tervek  tartalmi  követelményeiről  szóló   126/2003 
/VIII.15./ Korm.rend. rendelkezései figyelembevételével  az alábbirendeletet  alkotja.

1. §

Az  önkormányzat a Hgt 35. §./1/  bekezdése  szerinti  kötelezettségét az 1.sz. melléklet   szerinti 
közös   tervben állapítja  meg.

2. §

A  képviselőtestület a hulladékgazdálkodási tervben foglaltakról a Hgt. 37 .§. /1/ bekezdése alapján  2 
évente beszámolót állit  össze.
   

3. §

E rendelet a  Magyar   Köztársaság és az Európai  Közösségek és azok tagállamai között társulás 
létesítéséről szóló  Brüsszelben, 1991. december  16.-án aláirt  Európai  Megállapodás  tárgykörében, 
a megállapodást  kihirdető 1994.évi I. törvény 3.§-ával összhangban összeegyeztethető szabályozást 
alkalmaz.

4. §

E rendelet a kihirdetés  napján  lép  hatályba.

Pölöske, 2004.  augusztus 30.

Balázs   Árpád                                             Csondor     Józsefné
  polgármester                                                     jegyző

E rendelet alkalmazásában

a./  hulladék:  bármely,  az  1.  számu melléklet  szerinti  kategóriák  valamelyikébe tartozó  tárgy  vagy 
anyag,  amelytől  birtokosa  megválik,  megválni  szándékozik,  vagy  megválni   köteles,

b./  veszélyes hulladék:  a  2.  számu mellékletben  felsorolt  tulajdonságok közül  eggyel  vagy  többel 
rendelkező, illetve ilyen anyagokat vagy összetevőket tartalmazó, eredete, összetétele, koncentrációja 
miatt  az  egészsége,  a  környezetre  kockázatot  jelentő  hulladék,

c./  települési  hulladék:  a  háztartásokból  származó  szilárd,  vagy  folyékony   hulladék,  illetőleg  a 
háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék,



d./  folyékony hulladék: az a  hulladékká vált folyadék, amelyet nem vezetnek el, és nem bocsátanak ki 
szennyvízelvezető  hálózaton,  illetve  szennyviztisztitó  telepen  keresztül.

e./  gyártó:a  termék  előállítója,  illetőleg  külföldi  gyártó  esetén  importálója,

f./ termelő: akinek a tevékenysége  során a hulladék keletkezik vagy tevékenysége következtében a 
hulladék jellege és összetétele megváltozik.

g./ hulladékkezelő: aki a hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék birtokosától átveszi, 
kezeli,

h./ 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  müködés  felhagyását  követő   vizsgálatokat,  valamint  az  ezekhez  kapcsolódó 
szaktanácsadást és oktatást.

i./  ujrahasználat:  a  terméknek   az  eredeti   célra   történő  ismételt  felhasználása,  a  többször 
felhasználható, újra tölthető termék a forgási ciklusból történő kilépésekor válik hulladékká,

j./ hasznosítás: a hulladéknak  vagy valamely összetevőjének a termelésben vagy a szolgáltatásban 
történő felhasználása.

k./  ártalmatlanítás:  a  hulladék  okozta  környezetterhelés  csökkentése,  környezetet  veszélyeztető, 
szennyező, károsító hatásának megszüntetése, kizárása- a környezet elemeitől történő elszigeteléssel 
vagy anyagi minőségének megváltoztatásával, 

l./  kezelés:  a  hulladék  veszélyeztető  hatásainak  csökkentésére,  a  környezetszennyezés 
megelőzésére,  és kizárására a termelésbe vagy a fogyasztásba történő visszavezetésére irányuló 
tevékenység, valamint a kezelést megvalósító eljárás alkalmazása, beleértve a kezelőlétesítmények 
utógondozását is,

m./gyüjtés:a  hulladék  rendezett  összeszedése,  válogatása,  további  kezelésre  történő  elszállítás 
érdekében,

n./  begyűjtés:  a  hulladéknak a hulladék birtokosaitól  történő átvétele  a hulladék birtokosa vagy a 
begyűjtő  telephelyén,  továbbá  a  begyűjtőben  /gyűjtőpontokon,  hulladékgyűjtő  udvaron,  tároló, 
kezelőtelepen/  és  a  további  kezelés  érdekében  történő   összegyűjtés,  válogatás  a  begyűjtő 
telephelyén,

o./ szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása, beleértve a szállítmányozást és a fuvarozást is,

p./ előkezelés: a hulladék begyűjtését, tárolását, hasznosítását, illetőleg ártalmatlanítását elősegítő, 
azok  biztonságát  növelő,  a  környezetterhelést  csökkentő  tevékenység,  amely  a  hulladék  fizikai, 
kémiai, biológiai tulajdonságainak megváltoztatásával jár,

q./ tárolás: a hulladéknak termelője által a környezet veszélyeztetését kizáró módon végzett, három 
évnél rövidebb ideig tartó elhelyezése,

r./  forgalmazó:  terméket,  árut,  szolgáltatást  viszonteladónak,  illetve  felhasználónak,  fogyasztónak 
átadó, értékesítő gazdálkodó szervezet.
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