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Tisztelt Képviselő-testület!
A HUMUSZ Szövetség által 2016. évben lehetőség van csatlakozni a Nulla Hulladékos
Települések Hálózatához. A Nulla Hulladék Karta az a dokumentum, amely a folyamat első
állomását jelenti: aláírásával mutathatja ki az érdeklődő önkormányzat elköteleződését az ügy
mellett, a nyitottságát arra, hogy a hierarchia érvényesítésével próbálja a települési szilárd
hulladékból adódó feladatokat, problémákat kezelni. Ezen kívül a karta támpontot ad arra
vonatkozóan, hogy milyen megoldási lehetőségek előtt áll a település, példát mutat, szakmai
segítséget nyújt, továbbá bekapcsolódási lehetőséget biztosít egy jó gyakorlatokat megosztó
kommunikációba. Utóbbinak fontos része a lakossági szemléletformálás, ezzel vonva be
aktívan a helyi közösséget is.
A Karta aláírása az első lépés, mely után az adott önkormányzattal a Humusz szakértői
felveszik a kapcsolatot. A következő lépés pedig a lehetőségek felmérése az adott helyi
viszonyokhoz igazodva, hogy valóban reális Nulla Hulladék Terv készülhessen el.
A hálózathoz való csatlakozás ingyenes, tagdíj befizetéssel nem jár!
Az önkormányzatoknak azért éri meg a Nulla Hulladékos Települések Hálózatához
csatlakozni, mert:
- Hulladékcsökkentéssel költségmegtakarítás érhető el.
- A Humusz Szövetség 20 éve foglalkozik a témával, és kiterjedt hazai, illetve külföldi
kapcsolatrendszere, továbbá szakértői révén segítséget tud nyújtani a jelenleg sok helyen
kritikussá váló hulladékgazdálkodási rendszerben, támogatja az önkormányzatokat az Európai
Unió és a hulladéktörvényben foglalt kötelezettségek teljesítését.
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- A hálózatba kapcsolódó önkormányzatok egymást is segíteni tudják jó gyakorlataik,
tapasztalataik megosztásával.
- A Humusz Szövetség a jövőben találkozókat, képzéseket tervez a Karta önkormányzatainak.
- Javaslatainkkal a lakossági aktivitás fokozható, amely elengedhetetlen a technológiai
fejlesztések hatékony kihasználásához.
- Az önkormányzat középtávon elkerülheti azt, hogy az egyre növekvő mennyiségű hulladék
elhelyezésére találjon egyre dráguló megoldásokat; már a keletkezés fázisában be tud
avatkozni a nemkívánatos folyamatba.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztés
megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.
.…./2016. (III. 31.) Kt.
Tárgy: Csatlakozási szándék a Nulla Hulladékos Települések Hálózatához
Határozati javaslat
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő- testülete az alábbi határozatot hozza:

1. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nulla Hulladék Karta
aláírásával kíván csatlakozni a Nulla Hulladékos Települések Hálózatához
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentum
aláírására
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor
A határozatról értesítést kap:
1.) Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2.) Dr. Bánfi Margit jegyző
3.) HUMUSZ Szövetség
4.) Irattár.
Sándorfalva, 2016. március 7.
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