
Éreek§anád Község Ónkornányzatl Képlhe|ő_t.§tiil€tének
12l20l ó- (v L 28,) iinkórmánlzati r€nd€l eto

l helyi hull.dókgedálkodási közszolg:íllüiÁ§ról
szóIó 3/20ró. u1.05,) önkornánJzlti rondclot fuódositásáról

ÉBek6erád Község Önkonnányzata Kepvhelő,testiileréne* a hulladékíó] s7óló 2012, évj
cl-)(xxv, tórvény 33, § (,1] bekezdés a) és c) ponljábdn neglratárczotl f€üat.lnazás al3pján.
az AIalióíéúy 32, cjkk (l) bekezdés a) pon|jábab, Magyaío§zá8 helyi ónkómányzalaiól
sáló 20l], évi ct (xxx, lönény 1], § (l) bekezdés 19. lonijiban. a hulladékól s2óló
2012. é\i clxxxv töflény 35. § (l) bok€Zdés .)_d) pontjáblD necnatáDzott
lel3datköóbei eljáfla, a kömyüelvédelni i83zgalási szs, véleményónck kikórós§cl a

I.§

Én€kcsanád Közséc Öí}oínfuyzd Keplneló iestületének a helyi hluadékgedálkodási
közszólgálleliíól s7óló 3/20ló (n.05.) ón}ományzali rendclcle (a torábbilkbln: ÖL) a
kövelkezó ,4/A §_sal erészül ki]

,,4/A § A2 öntományzai egyúthüködik a BL 32/A -3 (]) bekezdésben jneghalározoli
fcladatokra Koordináló szervkélt kljelólt NE(v Nmrzeli HulladékgúdáIkódási Koórdináló
és Vagyonnezeló záíkórúen Műkódó Részvá\rásasárgal (a lovábbiakban: Koordfuáló
szil,), Az onkonnányzat jelen rendeleti s7abályózással is elós€giti az oBzágos
Hu lladékrazd álkodási K özszol cálúúsi Ten,bú fogl al tak végl€lrajtását. "

l,§

.42Ór 23,§ (l), (2)és (3)bekezdésehelyébeakövetkezőszövcgrészlép]

,,(l) A. j gúldllnsltálé a kljáildl közs.algilalás
úóldgoiú, a Koo nlűó !z.n .illal neg4Lftú.
a]aPjá kölelcs ncE|i.eí|ia Koo|di,áló sz.rv rés.őe

alaPján s.áDíbn Aőá:algahalási didt
ulólaP |,iál]na is hcpkíildöl s:óhna

12) Á kö:s,óleáhdiisj dual tda]rú.ó sa'hla adald^úl i, ö$?gáPl liaPcsololban a.
bgal]anhaslúló a Xoordb,áIó s.. néI iúsba" kihgá,| e lelhel A kiIogás"al a s,ú,frla
tiege hésére v aíko.ó köleleallséE lelj5risót ha]asztó ha.dua iJlcs Á kirógú§a,
anna* ké:he:\élelalől száhlíla li:ehöl hapón b.liil a Kool.!úlóló sz.ú nildszá| n.É*ü1.1i.

13) ,,1 Kao úláló s.el| a kijzs2olgúLakisj tlijakn whalkozó s:ónlákal a 69/2016, (!Il. 31.)
Kom. rc,delel 20. § ( l ) bekedés szeúkli ddats.okáltalás dlapján áI hja ki.
Á közíolaáltaló hiá las \ng, |íése.leln.s adalslalEállulásd eseléh n Koanlúű!ó szct14 lnt
ncEf.].]ő a.lalszólgáhalúsal éúne illgdnd,lhds:náló l.*ú|.|iben a Koonlináló sr?^,állal
]agú!óbb kis:á"lLi:al közs:ólgólldlá§i diilól álln ki lainuL ,4z e=el ös:efjgEésben
]rclelke.ó .lúkon,.kió eselén ni|de| helf|állási kóklevtséE a köá.algólalól kúeli. A. iÉ.|
kclclkező közs.olgábalási dúkiilöhbö:eí paril^, 

"ir]esél 
a KaóJnrlab s:a, a

köz9oleáldó,dk lzcl. Lló.s1L]ikes s.ólgihak si llíjbú b6:áJhi1ia
A kóazolEállató hiá ros vgl he^,lel! a.ldlÍolÉálldlá!ából credő, a Kaoftlú,óló san,.illal
h? t"eEIelelő adaiarlalo al kiállila|ls:ál ákAa| kaPcsalalas falanle llinőv&e:nér)|rl
d kö\.algábatór forlltli k!e!ős!éÉ



A Koo,dúláló slcly a 69/2aló. 0I 31,) Ko . rchLlelel 2a. § (1) bekezdé| szerinli
a.laszóleá]ldlásból kikllfubd hteáIdPila üóh kgdla ok kóré,, a$ebre nincs
kö$:olEállatásí dijlalés 

"EEha|árcz,a 
az a.lal§zolsállalósba , uga at}ar \élelhezlÉ!ő,

hag, ü ihsaiahna| összeliEEésben íclj*nés ó,lé,t. ,4 Koo|dúláló $efl . körbül jogolull
ihg,eneseh alalol l|éhj az illelé*es halóságlól a ó9/20ló, (II 3l ) Kom ftndélél 20 § 0)
be*e1és :zeri li addlszolgállakilból hjáfi)a' jnganafuk ós lziik5ég6 addaik neEálaPrágl

Á ,fehliek szei,n úEbeu nEalarck adalail a Koafuináló s?n, negküldi a
kj^zólcáLdló"0l|, és kllhk1 0 kóazalgóka|ót, hag a e8lü1,1ó hgona"oAah \igzell
szolsóllaíásának eqíelelő.n katjgáüa a 69/20l6. (]n, 3],) Kó,aL ,?ú,le]el 2a, § l)
bekezdés s.ei li adals.olEárolósl legkésóbb dz éfusnés kzhalilelél köwló8napo, bcliil.
Eze kar,4.íó1 köVlő? - a köá.algállaló ellaó adahzo]gállalása hiánfábon d
Koo,nkáb s..tl a M.s.olEállalási .lial az iwdllanfulajdano§lak s.á lá.za ki.
Á Koodinálószeh,a kisiá"ná.ot és a. n,salla,hos.náló álla] haláidőh bel l ki efi /iz.l.
].nzs.olEáIalási .]ii bahajtása dIlakébü ir é.kedik.

3,§

Azór, kiegésziil jelenrendelel l, és2 ffiggelékével,

4,§

E rende|el a kihirdetését kölelő napon Iép ha!álrba s e dt kóvetó napon hatályát leszíti,

Éne}csnád. 2ol ó, június 2?

A rendelet kihndeNé 20ló iúniús23_án,



Á hülladék §iijtésér. ós szállitá§ár, voíltlro7ó
§/erjnt

megfclclósi kóvetol n ónyc k az oHm

l.zöldhüuúdék (biológiaitagl€bonló) gyújtéso

á) A szoleáltBtá§t ogésZ éVben !a ár l tól deccnbü 3l,ig) §ente ],1 llkalonna]
bizlosílja a kózMolgiható ingll3niól tórlénó B}ujtéssel. anely során januáI. lebruár,
nárcius. ápnlis, nrájus, június, júh§, an$yius szeptember. okóber. nolenbB.
december bónapokban ]elalább egy alkalmai biztosil, s lovábbá ezeD felüljanuárnan
lo!ábbi keíő a]kalmat biztosit (ekníeí€l a fenyóflg]4ijtési kólelezettséere). 20ló.
é\,bm ez idóaíányosanjelenli a üavi caysze eyiijtési alkalmat,

b) A zóldhull3dók gyújlésél egég éVbm a kij29olgálla6 (anuár 1 tóI decenber 3 1 ig)
nm csak ü ingallanlól iürénó g)lijtésscl, hanen a kózszol8állató által úzmeltetetl
hulladékldvarba iöíénó átvélcllcl h biztositja cBész ó\,bcn. a fulladékud\€I
nyitlala.,ási idejú belúl, E lcnctöség a felsoroli hónapokban és Iegleljebb 20lon_es
tálolságban rendelkezésí€ áll

!,Kó/§/olg,ll,Ii§ körebe lír|o/ó clkulönneí Nohltsoh§i bulladal, g. úila\€

a) A kózszolgálta!' egésZ évben (jmuár ]rijl d€.embü 3l_ic) kcllő hctente bizlosítja a
csomalolási hulladék gFjtését h&noz ,naró rendsz€res járatial

b) A yeleklílen §/újlóti aonagolási hulladék gyújlésá a kó^zo]3állaló egész élben
0ánuár I_1ól deceúbú:]] ig) ncm csak az in8atlartól lönénó gyűjlésel. n.nen !
LózszolBiltató által územcll€I€ll szelekti, hulladékcFjtó szigeten tönénó grlijtéssel.
bulladékudvarba iórlénő ál\étellel is biztosilja eeész ó!ben, a nu]ladékudval
úyirlaúíási jd.jén belül,

3,Lomhul!dék g}újtó§c

,a) A lolrnruüadék gynjté§ét a kóZszólgállaló e8ósz évbm üanuár l ról dccembtr 3 l ig)
&cnle keltő alkalomnral valmelú/ ingallanhasaáló iószúe házhoz ncnó rend§zerii
lonlalújlN lrcrctóbe. bizlosilja, A házhoz nenó rendszqú lomtalanilá§ keÉtében ü
insathdrasználó előzétes ielelonos idópo.l c8ycztelós alap]án kózvetlenú] a
közszoleáhaló nak adl á át a lorn j cl lcgú nul adék.i,

b) A lojnhü]ladék $tjtését 3 kózszolsáltató egész ér,bú (január l ól decmber 3l-ig)
ncn sak az nrcrtlútÓl !öíóó gyűjlésel. haneD a közszo]gálllló nlhl üz€úelietett
hllladókudvaúa tórrénó á§,étellel k bütosiija .gév évben. a hulladékudvar
nyitvataíási iderén belúl,



2,ffiraelék

Iiulládókok olókezclósónek €lYégz&€

szolcálí^íó a iEoP 1.1,1/2F/09-I120II-0001 gáhú ,,T.l.?ülési s.ilri,d Huladík
Mtha itai-biológiai slabili.óIásáru :zolgáló í.ndszer kiulakílá:a a Eomóllhólargi
Települéri Hulkd'kladálkodásí 

^.,dserDs," 
túrg.\ú pÁlyázri negYaló§|iá§! soráD nz

a lá bbi t€c h n ológiát alk,lmazzn

Az MBl{ tcchDológiái a vegyesen gyűjtón lelepüIési sznáid nuladék hlszDosnható alkótó
elmeinek kinyerését. iuetle továnbi altmativ hasznositásl (pl, ó8ctósl) ne8elózó keze]ésát

A íechnológia bcvez€lésének legfontosabb célja a lele!ülési szilárd hulladék bioló8iai
sllbilizálása, véglegesen lmkáy9 kcíülő hulladék mennyiségének csókke ése. A lmkotl
hul]adék mennyiségének csökkeniésével növelrető a l€rakó élella,lalma. ami hoszú távon
csökkentené az üzeneltetés }óltségeil, hiszen később válnak szükségBsé 32 új bmházások

A nechanikai biolóqiai siabilizáláM szoleáló rendszer irén ! szeNes ]rulladék, lrakótóI
tónénó elté.iiése kereiében a papíi és biohulladék elkúlónítm begűjlés&, a szelekliv@
bcg}újlón hulladék válogatásál, a2 c]kűIönitetto bqyújtóí biohulladék 5Dyleában lönénó
fusznosítását (külónós tekinleltel a kónposztáláM és a házi ko,nposááláya), valanrint a

ne.hanikai, ilIetvc nrcclranikai_biológiai előke7clésí, §!ábbá az clőkc7clési köleIó
eúergetikai cé]ú h as2nositásál lesz i lehetó!é.

]§d!rg]ó!b_!ó!jdl§!!!§4
A kczelótelepre bérkezó hulladékot apritással. éVvágy ústálással elókésziiik. !6taila]nrá1
íágne§es, nen \as fém kíahnát leválaszlják, najd ellenőrzól! körülnények közótl, zár1

lendveíbar biológiailag stabilizálják (konrpo9tálják), A koDposztálás során jel€ntósen

csökten a hull&jék ncdve$éslanalna és leválaszlhatóvá lrilnak a konposztálódot szenes
összetevók k, A nslrmikaitag biológaila8 kczcn nulbdók nagy nnőé,lél(iJ
tonjponensekbcn gazdag része hulladékéaeú íúben. egyéb nódon lelbasználbató, a násik

_ jóle8efutó frlkció lö§ létré,
_ házhozíenő szcl€ktiv gyűjlés jiitozhatóvá vált,

koúpos2lál6. zöldhulladéksyújtés (2000 lijnél kisebb ielepüléscken házi
kojnposzlálás, nagyobb tcl€pülésekeú hulladékudvarokba szállitá$aD szinlél

A ,necharikai _b io lógi ai hu]l adékkezelés tecnuo ió 3i ai fázkg ] 9 köveike,ók ,

1, Abeszó]lil.it hUlladék logadáso
2, Abeszálliloit hullddék üriiés€ a mcchanikai kezeló csamokban
3. Ahu]l3dék apúása
4. Mágescs le!álasztás
5, Mechadkai l ezelés (rosál ás)
6. Mágneses le!áIasz!ás

8, Mechanikai ulókczelés (úóapritás)

]0, BiolóEiai kezelés, ! hú]ladék stabilizálása


