A hulladékkezelésről szóló törvény 13. szakaszának 1. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/36.
szám), A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 4. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129.
szám) és Topolya Község Statútuma 42. oldalának 5. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15. és
2009/1. szám) alapján Topolya Községi Képviselő-testülete a 2010.május 20-i ülésén meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
TOPOLYA KÖZSÉG 2010-2020. KÖZÖTTI,
HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVÉNEK MEGHOZATALÁRÓL
I.
Ezennel meghozzuk Topolya község 2010-2020. közötti, helyi hulladékgazdálkodási tervét.
II.
A jelen határozat alkotórészét képezi Topolya község 2010-2020. közötti, Helyi hulladékgazdálkodási
terve.
III.
E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép
életbe.
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I. A határozat meghozatalának jogalapja:
A hulladékkezelésről szóló törvény 13. szakaszának 1. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/36.
szám), előírja hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete meghozza a helyi hulladékgazdálkodási tervet,
mely által meghatározza a hulladékgazdálkodás céljait saját területén, a Stratégiával összhangban.
Az említett törvény 14. szakasza előírja, hogy a helyi hulladékgazdálkodási tervet 10 évre hozzák meg, s
minden 5 évben ismét meg kell tárgyalni, s szükség szerint módosítani, végül ismét 10 évre kell meghozni.
A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 4. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129.
szám) és lya Község Statútuma 42. oldalának 5. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15. és 2009/1.
szám) előírja hogy a községi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban meghozza a község és az egyes
tevékenységek fejlesztési programját.
II. A határozat meghozatalának okai:
A helyi hulladékgazdálkodási terv alapdokumentumot képez, mely biztosítja a hulladék ésszerű és
fenntartható kezelését községi szinten. E tervet az elkövetkező időszakban több alkalmazási tervnek kell
támogatnia, a hulladék ellenőrzött kezelése, szállítása, feldolgozása és tárolása végett. A terv tárgyalja az
intézményrendszer erősítését, a törvényhozás fejlesztését, a nevelést és a köztudat fejlesztését.
A munka dandárja a község szintjére hárul: a saját szükségletek megállapításától, ideértve az eddig
szemétkihordás terén szervezetlen települések bekapcsolását, a saját kapacitások erősítését, az intézményes, jogi,
szervezeti, személyzeti felkészítést, sőt a polgárok állandó képzését, a köztudat és a nyilvánosság erősítését is, a
községi szintű, átgondolt hulladékkezelés bevezetése előtt, közben és után.

A helyi önkormányzat képviselő-testülete köteles az említett törvény hatályba lépésétől számított egy
éven belül (2010. május 23.) meghozni a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervet mely meghatározza a
hulladékkezelés céljait a község területén, a Stratégiával összhangban.
A helyi hulladékgazdálkodási terv vázlatát a Helyi hulladékgazdálkodási terv kidolgozásával megbízott
munkacsoport készítette, mely csoportot a Községi Tanács alakította 2010.03.2-án.
III. A határozat végrehajtásához szükséges eszközök:
A határozat végrehajtásához szükséges eszközöket Topolya községi költségvetéséből biztosították.
Az említettek alapján javasoljuk Topolya község 2010-2020. közötti Helyi hulladékgazdálkodási
tervének meghozatalát.
Községi Tanács

