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A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Tervét (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási 
Terv) a 2004-2010 évekre vonatkozóan Makó és a környező 16 településre kiterjedően a Terra 
Stúdió készítette az akkor hatályos, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 
(a továbbiakban: Hgt.) előírásai alapján.  
 
A Hgt. 35. §-a kötelezővé tette a települések számára a hulladékgazdálkodási terv készítését, 
melyet önkormányzati rendelettel hirdettek ki. Egyes EU-s források, támogatások 
igényléséhez, pályázatokhoz a települési Hulladékgazdálkodási Terv előírás volt.  
 
A Hulladékgazdálkodási Terv jogszabály szerinti felülvizsgálatát 2011-2012. évben a Raki 
Bt. Szeged készítette el, mivel a terv érvényességi ideje lejárt. Az elkészült anyagot 2012. 
novemberében megküldtek a Makói Kistérség Többcélú Társulása tagjai részére azzal, hogy 
azt áttekintés után az önkormányzati képviselő-testületek fogadják el.  
A felülvizsgált, teljes „ A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 2011-2016.” című 
szakmai anyag a következő linken tekinthető meg: 
ftp://pmhiv3.teleline.hu/PUBLIC/makkist.zip 
 
Mint azt a részletes anyag bevezetőjében a szakemberek is jelezték, a felülvizsgálati anyag 
összeállításakor már készült az új hulladékgazdálkodási terv. A Hulladékgazdálkodási Terv 
felülvizsgálati anyagát már a várható és ismert változásokra figyelemmel készítették el, de 
nem várhatták meg vele az új törvény elfogadását, mivel a felülvizsgálat késedelme esetleg a 
folyamatban lévő pályázatok, beruházások támogatását érinthette volna. 
 
„A Makói Kistérség Hulladék-gazdálkodási Terve 2011-2016.” anyag önkormányzatok által 
történő elfogadásának folyamata még nem zárult le akkor, amikor hatályba lépett az új 
törvény, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: új hulladék 
törvény). 
 
Az új hulladéktörvény szabályozza a hulladékgazdálkodás tervezésének új rendszerét (IX. 
fejezet), melynek keretében országos, területi, továbbá közszolgáltatói hulladékgazdálkodási 



terv készül, ezek kidolgozásakor az érintett helyi önkormányzatok együttműködnek, illetve az 
érdek-képviseleti, a civil szervezetekkel, az illetékes hatóságokkal (környezetvédelmi) együtt 
bevonhatók. 
 
A makói Polgármesteri Hivatal munkatársa tájékoztatása szerint „A Makói Kistérség 
Hulladék-gazdálkodási Terve 2011-2016.” anyagának környezetvédelmi hatósági 
véleményezése az új szabályozásnak megfelelően az év elején megtörtént. 
 
Az elkészült „A Makói Kistérség Hulladék-gazdálkodási Terve 2011-2016.” című anyag 
önkormányzati képviselő-testületi elfogadását javaslom - annak ellenére is, hogy települési 
szintű tervezést már nem követelnek meg, a területi tervezési szint fogalma (bár nem tér ki rá 
a jogszabályalkotó) lefedi a kistérséget is – mivel pályázatokhoz továbbra is feltételként 
megkövetelik/megkövetelhetik a hulladékgazdálkodási terv becsatolását. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy megismerve „A Makói Kistérség Hulladék-
gazdálkodási Terve 2011-2016.” című anyagot, azt a fentiek alapján  fogadja el  
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HATÁROZATI  JAVASLAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „A Makói 
Kistérség Hulladék-gazdálkodási Terve 2011-2016.” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta:  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete „A Makói Kistérség 
Hulladék-gazdálkodási Terve 2011-2016.” szakmai anyagot a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 74. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, mint a területi 
hulladékgazdálkodási tervek és programok készítésébe bevont a tervezési területen működő 
helyi önkormányzat elfogadja. 
 
A határozat mellékletét képezi: „A Makói Kistérség Hulladék-gazdálkodási Terve 2011-
2016.”  (forrás: ftp://pmhiv3.teleline.hu/PUBLIC/makkist.zip)  
 
A határozatról értesül: 
- Dr. Buzás Péter Makói Kistérség Többcélú Társulás elnöke Makó 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Irattár 
 
 
 
 
 
 
 

 


