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Miskolc Megyei Jogú Város
            Közgyűlése

H     e     l     y     b     e     n  

Tisztelt Közgyűlés!

A hosszútávon fenntartható fejlődés biztosításának alapvető feltétele a természeti 
erőforrásokkal való takarékos bánásmód, ami a nem megújuló erőforrások 
kitermelésének mérséklését, a hatékony és takarékos anyag- és energiafelhasználást, 
valamint a környezet minél kisebb mértékű terhelését kívánja meg.

A magyar környezetpolitika a fenntartható fejlődést elősegítő - a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben rögzített - elveit és 
céljait a hulladékkal kapcsolatban a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. 
törvény (a továbbiakban Hgt.) határozza meg. E jogszabályok rendelkeznek a 
hulladékok okozta környezetterhelés csökkentéséről, illetve az ehhez kapcsolódó 
feladatokról is.

A Miskolc város gesztorságával –  ISPA pályázati eszközök segítségével -- 
megvalósuló Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer kapcsán is 
megfogalmazódtak olyan elvárások, melyek megfelelő teljesítése ugyancsak igényli 
egy komplex városi hulladékgazdálkodási terv meglétét.

I.        Tartalmi összefoglaló:

A természeti erőforrások fenntartható használata érdekében a magyar 
szabályrendszer támogatja a hulladékképződés megelőzését biztosító anyag- 
és energiatakarékos, hulladékszegény technológiák alkalmazását, a 
veszélytelenebb, kisebb kockázatot jelentő hulladékot eredményező 
anyagfelhasználást, másodsorban a képződő hulladék anyag- és 
energiatartalmának minél teljesebb hasznosítását, végül a nem hasznosuló 
hulladék környezetveszélyeztetést és egészségi kockázatot kizáró 
ártalmatlanítását, ezen belül a környezetet hosszú távon is terhelő, hasznos 
területeket igénybe vevő hulladéklerakás minimalizálását.

E célok elérése érdekében a Hgt. 33. §-a - összhangban az Európai Közösség 
hulladékra vonatkozó irányelveivel - a Nemzeti Környezetvédelmi Program 
részeként Országos Hulladékgazdálkodási Terv kidolgozását írta elő, amelyet 
az Országgyűlés fogadott el (a 110/2002. (XII. 12.) OGY határozattal).

Az országos terv elfogadását 270 nappal követően a Környezetvédelmi 
Felügyelőségek irányításával a területi tervezési statisztikai régiókra kiterjedő 
területi hulladékgazdálkodási tervek készültek, amelyeket a 
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környezetvédelemért felelős miniszter rendeletben hirdetett ki (15/2003. (XI. 7.) 
KvVM rendelet).

 A területi tervek kihirdetését 270 nappal követően a települési önkormányzatok 
–  így Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata is - helyi 
hulladékgazdálkodási tervet készítettek, és azt helyi rendeletben hirdették ki. 
Mind a már említett Hulladékgazdálkodási Törvény, mind a Miskolc városi 
hulladékgazdálkodási terv jóváhagyásakor elfogadott  VI-146/59.783/ 2004. sz. 
határozat kötelező feladatként határozta meg a jóváhagyott 
hulladékgazdálkodási terv 2 évenkénti felülvizsgálatát. 
Jelen előterjesztés ezen jogszabályi kötelezettség teljesítését kívánja szolgálni.

II.        Az önkormányzati stratégiához való viszony:

Az előterjesztés összhangban áll Miskolc Megyei Jogú Város III-100/95. 543/ 
2006. sz. elfogadott környezetvédelmi programjában foglalt célkitűzésekkel. 
A program hulladékgazdálkodással foglalkozó fejezete is kiemelt feladatként 
határozta meg a települési hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatát, mely a 
város jövőbeni hulladékgazdálkodási tevékenységének alapdokumentumaként 
kell, hogy szolgáljon.

A jelen előterjesztés mellékletét képező helyi hulladékgazdálkodási terv-
javaslatban megfogalmazott feladatok és célkitűzések összhangban állnak a 
város településrendezési tervében szereplő hulladékgazdálkodási 
elképzelésekkel is.

III.       Előzmények:

Miként az az előterjesztés korábbi részében már ismertetésre került a Magyar 
Köztársaság Országgyűlése az Országos Hulladékgazdálkodási Tervet 2002. 
november 26-án fogadta el. A hét területi hulladékgazdálkodási terv 2003. év 
folyamán ugyancsak elkészült, és a 15/2003. (XI.7.) KvVM rendelettel 
kihirdetésre került. A hulladékgazdálkodási törvény vonatkozó előírásai szerint 
a települési hulladékgazdálkodási tervet 2004. augusztus 3.-ig kellett 
önkormányzati rendelettel kihirdetni.

Önkormányzatunk jogszabályi kötelezettségének eleget téve 2004. júniusában 
elfogadta a város hulladékgazdálkodási tervét, mely 2004. augusztus 3.-án 
lépett hatályba.
Az elmúlt időszakban a tervben foglaltak időarányos végrehajtása folyamatosan 
megvalósult. Az elért eredményekről az évenkénti környezeti állapotjelentések 
keretében készült beszámoló.

A települési hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata 2006. évben 
megkezdődött. Sajnálatos módon az országos és a regionális 
hulladékgazdálkodási tervek felülvizsgálata mind a mai napig nem történt meg, 
így a városi terv felülvizsgálata a rendelkezésre álló információk és a 
hulladékgazdálkodás területén elért eredmények, illetve bekövetkezett 
változások figyelembe vételével történt meg.
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A munka elvégzésére nyílt pályázat került kiírásra, melynek nyertese a –Zöld 
Akció Környezetvédelmi Egyesület szakembereit tömörítő – Salvinia Bt. lett.

A társaság a terv felülvizsgálatot a vonatkozó jogszabályi előírások (26/2003. 
(VIII.15.) Korm. Rendelet) valamint minisztériumi szakmai ajánlások (Segédlet a 
helyi hulladékgazdálkodási tervek készítéséhez) figyelembe vételével készítette 
el.

A terv felülvizsgálat keretében külön fejezet foglalkozik a biológiailag lebomló 
szerves hulladékok, valamint a városi komposztálási rendszer kérdéskörével.
E tekintetben a tervkészítés során – a Közgyűlés 2007. március 1.-i döntésének 
megfelelően szakmai egyeztető munkabizottság létrehozására is sor került.
Az előterjesztés mellékletét képező terv-javaslatban szereplő feladat-
meghatározások e bizottság véleményének és javaslatainak figyelembe 
vételével kerültek megfogalmazásra.

IV. Várható szakmai hatások:

A felülvizsgált települési hulladékgazdálkodási terv keretbe foglalja a város 
hulladékgazdálkodási célkitűzéseit, jövőbeni feladatait, melyek 
megvalósításával Miskolc környezeti állapota jelentős mértékben javulhat.

A regionális hulladéklerakó a nem hasznosítható hulladékok biztonságos 
elhelyezését teszi lehetővé, a szelektív gyűjtési rendszer a nagyobb mértékű 
újrahasznosítást segíti elő, a komposztáló a szerves hulladékok megfelelő 
kezelését oldja meg, a fokozott tudatformáló tevékenység pedig a lakosság 
környezeti tudatosságának fejlesztését biztosítja. 

A városi hulladékgazdálkodási alközpontok (hulladékudvarok) a speciális 
hulladékcsoportok megfelelő begyűjtésére jelentenek megoldást. Az említett 
tevékenységek eredményeképpen csökkenni fog az illegális hulladéklerakók 
száma, mely egészségesebb, tisztább városi környezetet eredményezhet.

V. Várható gazdasági hatások:

A hulladékgazdálkodási tervben foglalt feladatok egy részének végrehajtása 
megvalósítható a regionális hulladékgazdálkodási rendszer ISPA 
támogatásának segítségével. A továbbiak önkormányzati pénzeszközök, 
valamint a városi hulladékgazdálkodási közszolgáltató cég, továbbá a települési 
folyékony kommunális hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatást ellátó cég 
anyagi eszközeinek felhasználásával finanszírozhatók. 

A hulladékgazdálkodási terv célkitűzéseinek megvalósulása esetén a városi 
köztisztaság kisebb költséggel lesz fenntartható, az illegális hulladéklerakások 
felszámolása ugyancsak szerényebb anyagi eszközöket fog igényelni. 
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VI. Kapcsolódások:

Az előterjesztés szorosan kapcsolódik a város Környezetvédelmi programjához, 
hiszen a hulladékgazdálkodási tervben foglalt feladatok a programban 
megfogalmazott célkitűzésekkel összhangban kerültek meghatározásra

Az előterjesztés kapcsolódik a város fejlesztési és területrendezési tervéhez is, 
mert a helyi hulladékgazdálkodási terv az azokban szereplő elképzelésekkel is 
harmonizál.

VII. Javaslat a sajtó tájékoztatására:

A sajtó tájékoztatása során hangsúlyozandó, hogy Miskolc a 
hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatára vonatkozó jogszabályi 
kötelezettségét az elsők között teljesíti. Az elfogadásra kerülő terv-felülvizsgálat 
a korszerű hulladékgazdálkodás feltételeinek megteremtését szolgáló 
feladatokat és célkitűzéseket tartalmazza. Megvalósításával jelentős mértékben 
javulhat a város környezeti állapota és a városlakók életminősége.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatva a mellékelt tervezet 
szerinti rendelettel Miskolc Megyei Jogú Város felülvizsgált Települési 
Hulladékgazdálkodási Tervét elfogadni, illetve az alábbi határozati javaslattal a 
kapcsolódó feladatokat meghatározni szíveskedjen.

Határozati     javaslat  

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az ÉK.92.380/ 2007. sz. előterjesztést 
megtárgyalta, és a felülvizsgált települési hulladékgazdálkodási terv végrehajtása 
kapcsán az alábbi határozatot hozta:

1., A hulladékgazdálkodási tervben foglalt feladatok végrehajtásáról a környezeti 
állapotjelentés keretében évente készüljön beszámoló.

Felelős:  Polgármester
Közreműködik: Építési, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Főosztály
Határidő:  Évenként a júniusi Közgyűlés

2., A hulladékgazdálkodási tervben foglalt feladatok végrehajtására az évenkénti 
költségvetésekben a szükséges pénzügyi fedezetet biztosítani szükséges

Felelős: Polgármester
Közreműködik: Építési, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Főosztály
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 Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály
Határidő: Évenként a költségvetés előkészítésekor

3., Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a települési hulladékgazdálkodási tervet 2 
évenként felülvizsgálja

Felelős: Polgármester
Közreműködik: Építési, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Főosztály
Határidő: Kétévenként 

Miskolc, 2007.március

……………………………………..
   K á l i  Sándor
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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának
……/ 2007 (………) sz. rendelete

a települési hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 
2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 35. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 
alábbi rendeletet alkotja:

1.§

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a város felülvizsgált Települési 
Hulladékgazdálkodási Tervét e rendelet melléklete szerint állapítja meg.

2.§

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a 23/ 2004.(VII. 6.) sz. 
önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Miskolc, 2007. március

            
Káli Sándor Dr. Mészáros Miklós

          Polgármester Jegyző
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