TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT ZÖLDHULLADÉKKAL KAPCSOLATOS
TERVEZETT INTÉZKEDÉSEIRŐL

A zöldhulladék összegyűjtése, szállítása, deponálása, biohulladék-kezelő telep létesítése,
és üzemeltetése jogszabályok által szigorúan szabályozott tevékenység.
Égetés helyett mit kezdjünk a zöldhulladékkal?
A kerti hulladékok és az avar égetése helyi szinten jelentősen növeli a különböző
légszennyező anyagok pl. az egészségre nagyon káros szálló por (PM) koncentrációt. A
kertekben keletkező zöldhulladék környezetbarát módon történő ártalmatlanítására több
lehetőség is létezik, mely környezetünket és egészségünket is kíméli.
-

Zöldhulladék elszállítása: Etyek közigazgatási területén a Depónia Kft. Közszolgáltató
által biztosított az áprilistól novemberig tartó, házhoz menő zöldhulladék elszállítás.

A szállítással kapcsolatos információk: A Depónia Kft. díjmentesen 8 db zöldhulladék
elszállítására jogosító matricát juttatott el minden hulladékszállítási szerződéssel rendelkező
ügyfél részére, mely 2021. évben használható fel. Azokat a már megszokott, elszállításra
vonatkozó szabályok szerint kéri felhasználni (110 literes áttetsző zsákra vagy max. 50x70
cm-es kötegre kell felragasztani és a megfelelő gyűjtési napon kihelyezni). Az ettől eltérő
módon kihelyezett zöldhulladék nem kerül elszállításra! A karácsonyfák begyűjtése a
hulladéknaptárban megjelölt napokon (évi két alkalommal) zöldhulladék matrica nélkül
történik. További zöldhulladék matrica vásárolható a Közszolgáltató ügyfélszolgálatain.
-

Komposztálás: A komposztálás számos előnye közül a legfontosabb, hogy helyben
történik a zöldhulladék gyűjtése és felhasználása, valamint nem szennyezzük a
levegőt az égetéssel. A komposztálás során nemcsak a kerti zöldhulladékot tudjuk
hasznosítani, hanem a háztartásban keletkező szerves hulladékok nagy részét is.

-

Égetés: A jogszabályok előírásaira figyelemmel Önkormányzatunk a háztartásokban
keletkező zöldhulladék elégetése érdekében a veszélyhelyzeti intézkedések
hatályának végéig tartó hatállyal (2021. május 23.) rendeletet alkot a kerti hulladékok
nyílt téri égetéséről.

A jogszabályi lehetőség alapján az önkormányzat eredeti jogalkotói hatáskörében
rendeletet alkot a kerti hulladékok nyílt téri égetéséről, melynek tervezetét a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény vonatkozó rendelkezéseinek
megfelelően a környezetvédelmi igazgatási szervnek véleményezésre, a megyei
önkormányzatnak állásfoglalás érdekében, valamint a szomszédos és érintett
önkormányzatoknak tájékoztatásul megküldte.

A helyi rendelet azon elvárást is tartalmazza, mely szerint egészséges, kórokozóktól,
kártevőktől mentes kerti hulladék esetében törekedni kell a kerti hulladék komposztálással
történő újrahasznosítására, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltató által biztosított
zöldhulladék elszállítás igénybe vételére.
A környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének birtokában a rendelet a közeli jövőben
hatályba lép, a tervezett szabályozás szerint a kerti hulladék 2021. április 6 - 2021. május 23.
között, hétköznap, hetente kétszer, keddi és pénteki napokon 9 és 18 óra közötti időszakban
nyílt téren elégethető.

Etyek Nagyközség Önkormányzata tervezi, hogy ingyenesen elérhető komposztáló
edényzettel támogatja a házi komposztálást azért, hogy tegyünk együtt a környezetünk és
egészségünk védelméért! A komposztálóban hasznosulhat az eddig elégetett avar és egyéb
zöldhulladék is.
Árajánlatokat kértünk komposztládák beszerzése céljából, és igényfelmérést tervezünk a
tisztelt lakosság körében. Tervezzük továbbá honlapunkon és közösségi oldalon
környezetvédelmi interaktív komposztáló kisokos közzétételét is.
Amennyiben Ön is szeretne kertjébe ingyenes komposztálóedényt, akkor jelezze igényét a
polgarmester@etyek.hu e-mail címre! A beérkező igények után döntünk a kiosztás
feltételeiről.
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