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BESZÁMOLÓ 
a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i ülésére. 

 
Tárgy: I.rész: Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös 

tekintettel a  köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív 
hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatokra, lakossági visszajelzésekre. 

  II.rész: A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelet módosítása 

Tisztelt Képviselő-testület ! 
 

I. rész Beszámoló a város körnbyezeti állapotáról: 
 
1. Az ingatlanok és közterületek tisztántartásával kapcsolatban: 
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 22/2001. 
(VI.28.) számú önkormányzati  rendelete (továbbiakban: rendelet) foglalkozik a helyi 
környezetvédelem szabályozásával, amellyel kapcsolatban az alábbi beszámolót terjesztjük 
elő: 
- A települési szilárd hulladék összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezése  
Szentgotthárd város közigazgatási területén a települési szilárd hulladék összegyűjtését, 
elszállítását és ártalommentes elhelyezését az uniós eljárásrendnek megfelelő közbeszerzési 
eljárás eredményeképpen kiválasztott vállalkozással oldja meg az Önkormányzat. 2013. 
április 01-vel az önkormányzat a Müllex Közszolgáltató Kft.-vel kötött közszolgáltatási 
szerződést a lakossági szilárd hulladékkezelésére. A szolgáltató az előírásoknak megfelelően 
2014. január 01-től nonprofit szervezetté alakult, ezért ezt követően már Müllex 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. néven végzi tevékenységét. A közszolgáltató elmúlt évi 
tevékenységével kapcsolatos beszámolója az előterjesztés 2. számú mellékletében olvasható.  

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása alapján 2016. április 01-től 
többek között a szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj beszedését és a hátralékkezelés 
feladatait az állam által létrehozott koordináló szervezet, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: NHKV Zrt.) látja el. A fenti időponttól 
kezdődően ez a szervezet szedi be a közszolgáltatási díjat és kifizeti a közszolgáltatóknak a 
jogszabályban meghatározott szolgáltatási díjat. A hivatkozott törvény szerint a Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. az állami hulladékgazdálkodási 
közfeladat ellátása érdekében kezelheti, nyilvántarthatja az ingatlanhasználó személyes 
adatait. Ezekre tekintettel a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos helyi rendeletünk 
módosítását a képviselő-testület 2016. júniusi ülésén elfogadta, illetve a közszolgáltatóval 
kötött közszolgáltatási szerződésünket módosítani kellett, amelyre szintén az előírt 
határidőben sor került. Információink szerint az NHKV Zrt. részéről a lakosság részére a 
közszolgáltatási díj kiszámlázása és így beszedése eddig nem történt meg. A legújabb 
fejlemény alapján a NHKV Zrt. megbízásából „bérszámlázásban” ismételten a 
közszolgáltatók fogják kiküldeni a lakosság részére a hulladékszállítással kapcsolatos 
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számlákat. Addig is a közszolgáltatási hulladékszállítás zavartalan működéséhez szükséges 
feltételeket biztosítása érdekében a hulladékkezelési közszolgáltatók előlegfinanszírozási 
igényt nyújthatnak be a NHKV Zrt. felé a 2016. II, illetve III. negyedév vonatkozásában. 
Információink szerint a helyi közszolgáltató a 2016. II., illetve III. negyedévben is részesült 
előlegfinanszírozásban.   

2013. április 01-vel új hulladékgyűjtési és –szállítási rendszer lépett életbe a városban, 
kötelezővé lett téve a szelektív gyűjtés.  

Az új szállítási rend szerint a családi házas övezetben kéthetente történik a vegyes, illetve a 
sárga színű zsákokban gyűjtött szelektív hulladék elszállítása, a szerves (bio) hulladék 
elszállítása pedig hetente. A tömbházas övezetben a vegyes hulladék elszállítása hetente, a 
szeletíven gyűjtött hulladék elszállítása pedig kéthetente történik. Tégelyben elhelyezett 
használt sütőolajos hulladék elszállításáról pedig szolgáltató regisztráció alapján elektronikus 
levélben is tájékoztatja a lakosságot a szállítás időpontjáról és a használt sütőolaj gyűjtésével 
kapcsolatos tudnivalókról.  Ennek a hulladékfajtának a gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényeket is 
szolgáltató biztosítja.  

A szelektív gyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatok: 

- A ritkább vegyes hulladék gyűjtési alkalmaknak köszönhetően lényegesen emelkedett 
a szelektíven begyűjtött hulladékok mennyisége, mivel aki eddig valamilyen oknál 
fogva idegenkedett a szelektív gyűjtéstől az is jobban rákényszerült a szelektálásra. 

- A növekvő mennyiség mellett viszont az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is 
minőségi problémák mutatkoznak. A szolgáltató tapasztalata szerint ezek a 
minőségi problémák elsősorban a tömbházaknál jellemzőek. Ezeknél az ingatlanoknál 
a szelektív gyűjtőkbe nem oda való hulladék is kerül, amelyet ráadásul a tapasztalatok 
szerint  többnyire a kuka mélyére elrejtik. A családi házas övezetnél egy-két esetben 
előfordult, hogy a biokukában jelenik meg elrejtve a nem oda való hulladék. A 
szolgáltató amennyiben a szállításkor azt tapasztalja, hogy a szelektív zsákba, vagy 
kukába nem oda való hulladék kerül, akkor nem szállítja el a kihelyezett hulladékot. 
Az elmúlt év tavaszán a szolgáltató több alkalommal szúrópróbaszerű ellenőrzéseket 
is tartott a városban és minőségi probléma esetén külön zsákba kiválogatva, egy írásos 
figyelmeztetés mellett otthagyta a szelektív gyűjtés során el nem szállítható 
hulladékot. Ezt az akciót tervei szerint a közeljövőben is meg fogja ismételni. 

- A családi házas övezetben tovább ra is az a tapasztalat, hogy az új rendszerrel 
jelentősen növekedett a szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége, illetve a minőségi 
problémák ebben az övezetben jóval kisebbek a tömbházas övezethez képest. A 
családi házas övezetben hetente történik az elkülönítetten gyűjtött szerves (bio) 
hulladék elszállítása is. Ez egyrészt hasznos, hogy ezt a hulladékfajtát is 
elkülönítetten gyűjtik a lerakásra kerülő hulladéktól, másrészt környezetvédelmi 
szempontból nem igazán előnyös, hogy több, mint 40 km „utaztatjuk” Szentgotthárd 
és Harasztifalu között. Annak ellenére, hogy egy kis odafigyeléssel a családi házaknál 
is kezelhető lenne a szerves (bio) hulladék, amellyel egy értékes anyaghoz 
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(komposzthoz) juthatnának az ingatlanok tulajdonosai. Továbbá a szolgáltató 
tapasztalatai szerint egy olyan gyakorlat is kezdett kialakulni néhány családi háznál, 
hogy több szerves (bio) hulladékgyűjtő edényt szereznek be és szállításoknál már 
családi házanként 2-3 ilyen kukát is kiraknak ezeknél az ingatlanoknál.  

-  A  Nyugat dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási 
Tanács által 2014. júniusában 134 településen arányosan szétosztva összesen 26900 db 
komposztáló láda kiosztására került sor. Szentgotthárdra két ütemben 1200 db + 400 
db láda került, amelyek kiosztása előzetes regisztrációt követően 2014. nyarán 
megtörtént. Ezzel az EU által támogatott projekt  komposztálóedényekkel kapcsolatos 
része lezárult. Ezzel a sikeres akcióval az előző bekezdésben körülírt problémák is 
kezelhetőek lesznek és valószínűleg csökkent/csökkenni fog a Szentgotthárdról 
elszállításra kerülő szerves (bio) hulladék mennyisége és ezzel környezetvédelmi 
szempontból előnyösebben a keletkezés helyén kerül újrahasznosításra ez a hulladék 
fajta.  

- Az új rendszer bevezetésénél sokan értetlenül fogadták, hogy egy zsákba, illetve egy 
kukába kell gyűjteni a háztartásokban elkülönítetten gyűjtött hulladékokat 
(műanyagot, papírt, fémet), szerintük ez nem szelektív gyűjtés. A lakossági körben 
szelektíven gyűjtött hulladék sajnos nem megfelelő tisztaságú, ezért a szolgáltatónak 
utóválogatnia kell az így összegyűjtött hulladékot. Olyan hulladékok kerülnek a 
zsákba (tömbházaknál szelektív kukába), amelyet nem lehet újrahasznosítani, illetve 
nem tisztán kerülnek bele ezek a hulladékok. Sokkal környezettudatosabb, 
felelősségteljesebb magatartás kellene ahhoz, hogy hulladékfajtánként külön gyűjtőbe 
gyűjtsük a szelektíven gyűjtött hulladékot. Országosan elfogadott, hogy a lakossági 
szelektív gyűjtés a hulladékok újrahasznosításának előkészítése és a lakosság révén 
előválogatott hulladékot a szolgáltató telephelyén különválogatja, hogy ténylegesen 
hasznosítható hulladék kerüljön az újrahasznosító szervezetekhez. A lakosság ebben a 
formában elkülönítetten gyűjti az újrahasznosítható hulladékokat a nem hasznosítható 
vegyes hulladéktól, illetve a biológiailag lebomló hulladékoktól (családi házas 
övezetben a biohulladék elkülönített gyűjtése is megoldott). Egyébként a 
környezetvédelmi hatóság a gyakoribb szállítások miatt környezetvédelmi 
szempontból nem is ajánlotta a frakciónkénti szelektív gyűjtést. Azt tapasztaltuk, hogy 
mára a lakosság megértette a kötelező szelektálás fontosságát és az elmúlt évben ezzel 
kapcsolatos lakossági panaszok, bejelentések nem is érkeztek hivatalunkba.   

- A szolgáltatás magában foglalja az évi egyszeri (tavaszi) lomtalanítási akciót a város 
teljes közigazgatási területén. Ebben az évben erre 2016. április 23-án Szentgotthárdon 
a Rába-folyótól keletre eső utcákban, és Rábakethely városrészen, 2016. május 07 – én 
pedig a város többi utcájában, illetve városrészein került sor. A lomtalanítás során az 
elmúlt évekhez hasonlóan a kihelyezett hulladékok egy része nem a jogszabály szerinti 
lom hulladék volt, hanem a vegyes ( kukás ) hulladékgyűjtés során gyűjthető 
települési hulladék, illetve gyakori volt a hulladékok nem rendezett állapotú 
kihelyezése. Továbbá problémát okoz a kihelyezett lomok illegális gyűjtése is, 
amelyet tovább tetéz, hogy az így összegyűjtött hulladékot a „gyűjtögetők” 
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szétbontják és a nem értékesíthető részét, vagy otthagyják, amely ezzel már veszélyes 
hulladéknak minősül és nem lehet közterületen elhelyezni, illetve ekkor már más 
szabályok vonatkoznak az elszállítására, vagy más helyekre illegálisan lerakják Az új 
jogszabályok alapján a közterületre kihelyezett hulladék, így a lomtalanítás során 
kihelyezett hulladék már a közszolgáltató tulajdona, amennyiben nem a 
közszolgáltató viszi el ezt a hulladékot, akkor az lopásnak minősül. A szolgáltató a 
tavalyi évhez hasonlóan idén is a lomtalanítással kapcsolatban az elektronikai 
hulladékok (pl.: televízió, hűtőgép, mikrohullámú sütő, számítógép stb.) 
visszagyűjtését más rendszerben próbálta begyűjteni. Külön napokat (április 22. és 
május 06.) jelölt ki az elektronikai hulladékok átvételére, amely során az első 
meghirdetett napon a SZET Szentgotthárdi Kft. telephelyén erre a célra kihelyezett 
konténerbe lehetett elhelyezni az elektronikai hulladékot, a második napon pedig a 
városrészeken előre meghirdetett időpontban megjelenő szolgáltató részére lehetett 
átadni az elektronikai hulladékot. Sajnos ezek az akciók sem érték el teljes mértékben 
a céljukat, mivel idén is rengeteg szétbontott elektronikai hulladék került ki a 
közterületekre. A szétbontott elektronikai hulladék már veszélyes hulladéknak minősül 
és így már nem lehetne közterületen tárolni, illetve az elszállítására és kezelésére is 
már más szabályok vonatkoznak. A szétbontott elektronikai hulladékoknál az sem 
megoldás, hogy vegyes hulladékként a szolgáltató lerakójába kerül, mert egyrészt ez 
nem felelne meg a szabályoknak, illetve másrészt a lerakóban a hulladékok 
begyulladását eredményezheti, amely komoly bírságot vonhat maga után. A 
lomtalanítás során szabálytalanul, vagy későbbi időpontban kihelyezett hulladékokat 
(elsősorban elektronikai hulladékot) összegyűjtését idén is a SZET Szentgotthárdi Kft 
végezte, amely 158.773,- Ft-ba került az önkormányzatnak. Ennek a problémának a 
megoldásához a lakosság eddiginél sokkal hatékony együttműködésére lesz szükséges, 
ennek érdekében pedig sokkal komolyabb lakossági propagandára, tájékoztatásra lesz 
szükség. A másik fontos szempont, hogy  a hulladékudvar megnyitása is segítséget 
jelentene – amennyiben erre sor kerülne végre.  

- Az év hátralévő részében a háztartási lomok elhelyezésére a SZET Szentgotthárdi 
Kft. telephelyén kihelyezett 30.0 m3-es lomgyűjt ő konténerben van lehetőség, ahol 
a lakosság ingyenesen elhelyezheti hulladékát. Évente kb. 14-15 alkalommal kell ezt 
a konténert üríttetnünk. Az ürítés díját teljes egészében az önkormányzat fizeti. 

- Az ingatlanoknál keletkező építési és bontási törmelékek átmeneti gyűjtése is a 
SZET Szentgotthárdi Kft. telephelyére kihelyezett 8 m3-es konténerben történik, 
amelyet a Müllex Közszolgáltató Nonprofit Kft. ürít. Amennyiben az építési törmelék 
ennek a konténernek a befogadó képességét meghaladja, úgy annak elszállítása a 
Müllex Közszolgáltató Nonprofit Kft.-től történő konténer megrendelésével és 
elszállíttatásával történhet.   

- Szentgotthárdon 2014. március 31-ig 16 db közterületi szelektív hulladékgyűjt ő 
sziget működött, amelyeken lehetőség volt a papír, a PET palackok és az üveg 
hulladékok szelektált formában történő gyűjtésére. Ezeket a képviselő-testület 2014. 
januári ülésén hozott döntésének megfelelően a szolgáltató 2014. március 31-ig 
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megszüntette és lényegében ugyanezeken a helyszíneken üvegvisszagyűjtési pontok 
alakultak ki. A Mártírok úti tömbháznál maradt meg egy szelektív hulladék-gyűjtő 
sziget, mivel ebben a tömbházban nem tudták elhelyezni a szelektív gyűjtőket.  

- A szelektív hulladékgyűjtő szigetek megszüntetésének egyik fontos indoka az volt, 
hogy sajnos folyamatosan problémát jelentett, hogy azokat egyesek illegális 
hulladéklerakónak gondolták és ott hagyták hátra a hulladékaikat, ezért a város utcáin 
közlekedők időnként hulladékhegyeket láthattak a szigetek környezetében. További 
indok volt, hogy  a 2013. április 01-től bevezetett új hulladékszállítási és –kezelési 
rendszer kötelezővé tette  a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést – így nem volt 
szükség a PET-palack és a papírhulladék  gyűjtőkre  emiatt is fontos, hogy a szigeteket 
az üveggyűjtő konténereken kívül meg is lehet szüntetni  az említett Mártírok úti 
kivételével. Sajnos a megszüntetés után az üvegvisszagyűjtési pontok környezetében 
sem szűnt meg teljesen a hulladékok illegális lerakása. Ez a néhány embertársunkra 
jellemző érthetetlen viselkedés nem elfogadható, mivel a SZET Szentgotthárdi Kft. 
telephelyén kihelyezett 30,00 m3-es konténerben mindenki ingyenesen elhelyezheti a 
lomtalanítási időszakon kívül keletkező háztartási lomokat. Az is igaz, hogy nemcsak 
ilyenek kerülnek ki a közterületre hanem többször is az addig a hulladékgyűjtó 
szigeten elhelyezhető egyéb hulladék is: papír, PET palack, stb.  Továbbá még inkább 
sajnálatos, hogy több helyen háztartási hulladék is kerül ezekbe a kukába, vagy 
környezetükbe. 

- A háztartásoknál keletkező vegyes, illetve 2013. április 01-től a kötelezően 
elkülönítetten (szelektíven) gyűjtött hulladék gyűjtéséről és elszállíttatásáról az 
ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni a hulladékkezelési 
közszolgáltatás keretében. Erről már többször tájékoztattuk a lakosságot 
szórólapokkal, a helyi médián keresztül stb. 

- A hulladékgyűjtő gépjárművel meg nem közelíthető kisebb utcákban zsákos gyűjtés 
folyik. Az így összegyűjtött hulladék elszállítását egy kisebb autóval végzik heti 
egyszeri alkalommal. Rábatótfalu, Zsida városrészeken a Müllex Kft-vel kötött 
megállapodás alapján a SZET Szentgotthárdi KFT. gépjárművével, Rábafüzes, 
Farkasfa, Máriaújfalu városrészeken pedig Müllex Kft. saját gépjárművével. 

- A szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás fejlesztésének további fontos eleme a 
városban hulladékgyűjt ő udvar, ahol a szelektív hulladék (fém-, papír-, műanyag-, 
üveg-, textilhulladékok, építési törmelék, stb.) befogadása mellett lehetőség nyílna a 
lakossági körben keletkező veszélyes hulladékok (elem, akkumulátor, gyógyszer, 
festékes doboz, elektronikai stb.) befogadására is. A hulladékudvar a Szentgotthárd 
Ipari Park Nyárfa út 0284/32. hrsz-ú ingatlanon megépült. Nem feltétlenül érthető, 
hogy a szemmel láthatóan is régóta kész létesítmény máig sem működik.  

- A kormány 109/2005 (VI. 23.) rendeletével bevezette a hordozható elemek 
visszavételi, visszagyűjtési és hasznosítási kötelezettségét. A hordozható elemek 
visszavételi, visszagyűjtési kötelezettségét Magyarországon a RE'LEM Kht. végzi. 
Ennek érdekében az önkormányzat szerződést kötött a CELLA HUNGARICA Forego 
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Kft.-vel és a lakosság számára nyilvános gyűjtőpontot létesített a Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatalban, továbbá a Képviselő-testület 26/2006. (VI.26.) 
számú önkormányzati rendeletében a környezettudatos nevelés érdekében az oktatási 
intézményekben is előírta a lakossági körben keletkező hulladékká vált elemek 
begyűjtésének megszervezését, ezért az önkormányzattal szerződött szervezet az  
intézményekben is kihelyezte a használt elem gyűjtőkonténereket. 

- A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt keretében a jogerős 
hatósági engedélyek alapján megtörtént a Szentgotthárd 0146/3. hrsz-ú területen lévő 
egykori törmeléklerakó rekultivációja. Ezt követőn az utógondozás már az 
önkormányzat feladata. 

- Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kaszálását kiemelt ingatlanok (parkok, 
kibővített városközpont zöld felületei) esetén a városi parkfenntartási megállapodás 
alapján a SZET Szentgotthárdi KFT. végzi, egyéb önkormányzati ingatlanok kaszálása 
pedig külön megbízások alapján történik évente két alkalommal, illetve allergén 
növények megjelenése esetén többször megismételve a kaszálást. (SZET 
Szentgotthárdi KFT., városrészi egyesületek). 

- A Jakabházi Városszépítő és Hagyományőrző Egyesülettel kötött megállapodás 
alapján a 8-as számú főútvonal megállapodással érintett szakaszán (Kodály Z. utca – 
Jakabháza közigazgatási határ közötti szakasza) folyamatosan gyűjtik az elszórt 
hulladékot. A kihelyezett 6 db hulladékgyűjtő (buszmegálló, illegális 
„autóspihenőkhöz”) ürítése szükség szerint, de legalább hetente történik. Az idei évtől 
az Apátistvánfalva felé vezető út mentén elszórt  hulladék összegyűjtésére is 
megállapodást kötöttünk az Őr-Nyék Alapítvánnyal, akik évi három alkalommal 
gyűjtik a fenti területen az elszórt hulladékot. Ezúton is köszönjük a fenti szervezetek 
munkáját. 

- A civilek koordinálásával és az oktatási intézmények, illetve a SZET Szentgotthárdi 
KFT. részvételével, valamint az önkormányzat eszköz támogatásával (hulladékgyűjtő 
zsákok, illetve kesztyűk), többször országos akciókhoz is csatlakozva 
hulladékgyűjtési akciók is zajlanak a város területén. Ezúton is köszönjük a 
munkálatokban résztvevők a segítségét.  

 
Helyi hulladékgazdálkodási terv 
- A hulladékról szóló 2012. évi LVXXXV. törvény IX. fejezete már nem írja elő 
települési(helyi) hulladékgazdálkodási terv készítését. Az országos tervet az Országos 
Hulladékgazdálkodási Ügynökség készíti el és a kormány határozatban fogadja el. A területi 
hulladékgazdálkodási tervet is az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség készíti el és a 
környezetvédelemért felelős miniszter hagyja jóvá. Az új törvény a közszolgáltatók részére 
írja elő a közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervek elkészítését, amelyet a 
környezetvédelmi hatóság fogadja el.     
 
2. Levegőtisztaság védelemmel kapcsolatban: 
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- Az elmúlt évi beszámolóban is jeleztük már, hogy a BEGAS-jogutód Energie Burgenland 
szóvivője 2012. november 22-én bejelentette, hogy a cég visszalépett a határra tervezett 
hulladékégető felépítésétől. Emiatt ez a fenyegető veszély Szentgotthárdon megszűnt.   

- Regionális Légszennyezettségi Mérőállomás: A projekt lényege egy Mosonmagyaróvártól 
Szentgotthárdig, a magyar–osztrák határ mentén húzódó, a levegő szennyezettségét figyelő 
monitoring hálózat kialakítása. Ez öt mérőállomás beszerzését és rendszerbe állítását továbbá 
a monitoring tevékenység (működtetés) 5 évig való finanszírozását jelenti. Szentgotthárdon az 
automata mérőállomást a Széchenyi István Általános Iskola udvarán helyezték el, az 
ünnepélyes átadására 2013. április 12-én került sor. A mérőállomás biztosítja a város 
levegőminőségének folyamatos figyelését. Az eddigi adatok alapján elmondható, hogy 
Szentgotthárd város levegőjének minősége kiváló, illetve jó minősítésű 
http://levegominoseg.hu/Olm/Riportok?station=100&component=1&AspxAutoDetectCookie
Support=1  
 
- Nemcsak helyi problémát jelent a nem megfelelően gondozott, már több éve le nem kaszált, 
így általában allergén növényekkel szennyezett ingatlanok rendbetétele (kaszálása). 
Szentgotthárd közigazgatási területén első fokon eljáró növényvédelmi hatóság külterületi 
ingatlanoknál a Vas Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatósága, 
belterületi ingatlanoknál Szentgotthárd város jegyzője. 2016-ban huszonnyolc belterületi és 
hét külterületi ingatlan esetében tettünk bejelentést az illetékes hatóságok felé. Állandó 
problémát okoznak a különböző vállalkozások nevén, vagy ismeretlen helyen tartózkodó 
személyek tulajdonában lévő ingatlanok, amelyek a bejelentett címükön általában nem veszik 
át a felszólításokat. Ezekben az esetekben nagyon el tud húzódni az eljárás. Idéntől fontos 
változás volt, hogy a képviselő-testület 2015. augusztusi ülésén kiegészítette a helyi 
környezetvédelmi rendeletünket azzal, hogy az ingatlanok tisztántartásáról (kaszálásáról) a 
tulajdonosok, használók kötelesek a szükségesség mértékének megfelelően – de évente 
legalább két alkalommal – május 15-ig, illetve szeptember 15-ig ingatlanaikat a gyomtól, 
gaztól, hulladéktól, vadon növő bokroktól, stb. megtisztítani, illetve az ingatlan zöldterületű 
részének kaszálásáról (fűnyírásáról) gondoskodni. Ha az ingatlan tulajdonosa, használója fenti 
kötelezettségét nem teljesíti, úgy a jegyző a teljesítésre való eredménytelen felhívást követően 
az elhanyagolt ingatlant a tulajdonos, használó költségére és veszélyére rendbe hozattathatja. 
Ez a rendelkezés 2015. október 01-vel lépett hatályba. Ez jelentős segítséget jelentett a 
hatósági munka során, hiszen időben el lehetett kezdeni a kaszálatlan ingatlanok felszólítását, 
amely alapján huszonnyolc tuljadonost szólítottunk fel végzéssel a kaszálásra, illetve kettő 
ingatlan esetében kényszer kaszálás elrendelésére is sor került. Öt ingatlan esetében pedig 
nem lehet elérni a tulajdonost/tulajdonosokat. 

Mivel a problémás területek évről évre szinte ugyanazok, lehetőségnek látnánk, ha a saját 
cégünk (SZET Szentgotthárdi Kft)  már az év elején megkeresné ezeket a tulajdonosokat és 
felajánlaná a segítségét – természetesen megfelelő díjazás ellenében. Valószínű, hogy a 
többség megbízná a feladat ellátásával és természetesen fizetne is érte. Mi pedig 
mentesülnénk az utólagos, sokszor őszig elhúzódó hatósági eljárás lefolytatásától, nem utolsó 
sorban pedig a szentgotthárdiaknak nem kellene szembesülniük jelentős kaszálatlan területtel.  



 

 

8 

 

 
 
3. A vizek védelmével kapcsolatban: 
 
- A vizek védelmével kapcsolatban az egyik legnagyobb veszélyforrást az élő vízfolyásokba 
kerülő szennyvíz jelenti. A Képviselő-testület 26/2004. (VIII. 27.) számú rendelete alapján 
2004. október 01-től az önkormányzat adóhatóságához talajterhelési díjat kell fizetni azoknak 
a kibocsátóknak, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna hálózatra nem kötöttek rá 
és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaznak. 
2013. február 01-től drasztikusan megemelkedett a talajterhelési díj, a korábbi 120,- Ft/m3 
összegről 2013. február 01-től 1.200,- Ft/m3 összegre.  A megemelkedett talajterhelési díjnak 
köszönhetően mára  drasztikusan lecsökkent a csatorna hálózatra rá nem kötött ingatlanok 
száma. A kiépített csatornahálózatra történő rákötés hiányát most már elsősorban az adott 
ingatlan tulajdonviszonyainak rendezetlensége, vagy például a szociális helyzet (minimális 
vízfogyasztás) indokolja. 
Szentgotthárd közigazgatási területén Máriaújfalu, Farkasfa és Jakabháza városrészek 
szennyvízcsatorna-hálózata még nem került kiépítésre. A Szentgotthárd – Máriaújfalu 
szennyvíz-elvezetés kiépítésével kapcsolatos pályázat megvalósítását a hazai új 
fejlesztéspolitikai intézményrendszer kialakításával a Nemzeti Fejlesztési Programiroda 
Nonprofit Kft.  végzi. Ezzel a szervezettel konzorciumban történik a beruházás megvalósítása, 
az önkormányzat konzorciumi partner. A műszaki ellenőr kiválasztása megtörtént. Jelenleg a 
kivitelező kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás van folyamatban. A kivitelezői 
ajánlatok információink szerint beérkeztek, a kivitelezés befejezési határideje jelenleg 2017. 
december 31.  

 
Farkasfa esetében a máriaújfalui végpontra csatlakozás fajlagos költségei nagyon magasak, 
rendkívüli mértékben rontják a pályázat eredményességét (egészen pontosan lehetetlenné 
tennék a sikeres pályázatot). A városrész szennyvízkezelését egyedi szennyvíztisztító 
berendezéssel illetve módszerrel lehetne megoldani. Jakabháza tekintetében is rendelkezünk a 
Mélyépterv Infrastruktúra Kft. által készített engedélyes tervdokumentációval. A meglévő 
tervek a városrész szennyvizét a regionális hálózatra vezetnék rá. Meggondolandó lenne a 
2008-ban kialakított projekt koncepció szerint készített tervek átdolgozása azért, hogy a 
regionális rendszer kihagyásával közvetlenül a szentgotthárd-rábafüzesi hálózatra 
csatlakozzon a jakabházi hálózat. Jelenleg a megvalósításhoz szükséges források felkutatása 
érdemes gondolkodni.  
 
 
- A közcsatorna hálózatra nem csatlakozott ingatlanokon keletkező szennyvíz 
elszállítása:  
A kistérségi társulás nevében kiírt sikeres közbeszerzési eljárás eredményeképpen a társulás 
2012-ben közszolgáltatási szerződést kötött  a Szentgotthárd város és térsége területén a 
települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére. 
A közszolgáltató a Lenti Hulladékkezelő Kft. Az új szolgáltató adatai, elérhetőségei: Lenti 
Hulladékkezelő Kft. (8960 Lenti, Templom tér 9.) Tel.: 92/551-386, 92/551-387, fax: 92/551-
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012, mobil: 30/701-77-97, e-mail: hulladekkezelo@lentihuke.hu. A közszolgáltató 
beszámolója jelen előterjesztés 3. számú mellékletében olvasható. Ebben a beszámolóban 
kérik az alkalmazott díjhoz a képviselő-testület hozzájárulását. Erre a kérdésre a következő 
hónbapokban visszatérünk.  
 
- A volt zsidahegyi leürítőtelep felszámolására a tulajdonos a környezetvédelmi hatóság 
határozatában előírt határidőkben és módon eleget tett. A Florasca Kft. egy sikeres pályázat 
eredményeképpen elvégeztette a terület rekultivációját. A rekultiváció elvégzését követően 5 
év fenntartási kötelezettség terheli a tulajdonos Florasca Kft.-t, mely időtartamig a terület 
monitoringozását is elvégzik. Ez az időszak információnk szerint idén lejárt, jelenleg  a terület 
művelési ág változása van folyamatban. 
 
 
4. Zöldterületek fenntartása és kezelése: 
 

• A város területén lévő parkok fenntartásáról, a növényzet ápolásáról és az idényszerű 
növényvédelmi munkálatok elvégzéséről az önkormányzattal kötött parkfenntartási 
megállapodás alapján a SZET Szentgotthárdi Kft. gondoskodik. A zöldterületek 
megfelelő fenntartását a nem megfelelő használatuk (rongálások, lopások, szemét 
elszórása stb.) akadályozza. 

• Az önkormányzat tulajdonában lévő Szentgotthárd - Máriaújfalui Hársas-tó fenntartási 
feladatait továbbra is a Horgászegyesület látja el az önkormányzat anyagi és egyéb 
támogatásával. A Hársas-tó környezetében az elmúlt években visszatérően komoly 
problémákat okoztak az éjszakai rongálások, Sajnos idén is fordult elő rongálás – 
történetesen az újonnan a Horgász Egyesület által készített emlékparkot rongálták 
meg. Az üzemeltető tájékoztatása szerint azóta nem tapasztaltak az elmúlt évekhez 
hasonló mértékű rongálásokat. Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is birtokba 
vehették a fürdőzők a Szentgotthárd-Máriaújfalui Hársas-tó strandját, mivel a 2014-
ben kiépült az ivóvízvezeték már biztosítja az ivóvízvételi-, illetve a zuhanyozási 
lehetőséget is és ezek hiánya már nem akadályozta a strand megnyitását. Idén strand 
területén előírt havi vízminták közül egy vízminta nem volt megfelelő, de a 
megismétel vizsgálat már megfelelő eredményt hozott.   

• Még mindig problémaként jelentkezik a zöldterületek fenntartásával kapcsolatban, 
hogy az eb tulajdonosok nem mindig tartják be a kutyatartásra vonatkozó szabályokat. 
A kutyáikat tiltott területeken futtatják (pl.: Barokk Kert, Liget, Hársas-tó strand 
területe stb.), illetve az ebek által okozott szennyeződéseket nem távolítják el. Ez azért 
veszélyes, mert ahol kisgyerekek is tartózkodnak (parkok, játszóterek), ott akár súlyos 
betegségek kialakulásához is vezethetnek. Az erre felhívó tiltó táblákat folyamatosan 
megrongálják, eltávolítják. Hatékonyabb hatósági fellépést tesz lehetővé az, hogy a 
képviselő-testület 2015. augusztusi ülésén a helyi környezetvédelmi rendeletünket 
kiegészítette azzal, hogy az állat felügyeletét ellátó személy az állat sétáltatása, 
futtatása során köteles az állat által okozott szennyezés megszüntetésére alkalmas 
zacskót, vagy szennyezést megszüntetésére alkalmas egyéb eszközt magánál tartani és 
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ezt a közterület-felügyelők felszólítására bemutatni. Az állat által okozott 
szennyeződés megszűntetése az állat felügyeletével megbízott személy kötelessége.  

• A biológiai úton lebomló szerves anyagú hulladék közül a települési hulladékban nagy 
mennyiségben jelenik meg a városi parkok, közterületek fenntartása során keletkező 
növényi hulladék. A parkfenntartási feladatokkal megbízott SZET Szentgotthárdi Kft. 
ezt a hulladékot (fű, levél, faág) a heiligenkreuzi komposztáló telepre szállítja, ahol 
ingyenesen elvégzik a kiszállított hulladék komposztálását. Így a jogszabályokban 
előírt hasznosítási arányt tovább tudjuk növelni. 

• A fák védelme kapcsán önkormányzati rendelettel még nem rendelkezünk. Javasoljuk, 
hogy jelen előterjesztés II. részében leírtak alapján a helyi környezetvédelmi 
rendeletünkbe kerüljenek ilyen szabályok. 

5. Zajvédelem: 
 
- 2016-ban két vendéglátóegység részére állapított meg hatóságunk zajkibocsátási 
határértéket. Jelenleg négy ügyben folyik eljárás hivatalunkba érkezett zajjal kapcsolatos 
bejelentések miatt. Ezen kívül a szórakozóhely üzemelése miatt várható eljárás. A jelenleg 
folyamatban lévő ügyek első körben figyelmeztetéssel végződnek. A figyelmeztetésekben 
foglaltak be nem tartása, illetve a panaszok fenntartása esetén pénzbírság kiszabása 
alkalmazandó. Amennyiben ez sem vezetne eredményre, úgy a tevékenység korlátozására 
kerül sor.  

 
6. Szentgotthárd Város Környezetvédelmi Programja: 
 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. LIII. törvény 46 – 47. §-nak 
figyelembevételével a képviselő-testület 2016. augusztusi testületi ülésén elfogadta a város új 
(felülvizsgált) környezetvédelmi programját. A fenti képviselő-testületi határozatban 
elfogadott módosítások figyelembe vételével jelenleg folyamatban van a környezetvédelmi 
program véglegesítése. A honlapunkon jelenleg a véleményezésre megküldött 
környezetvédelmi programunk érhető el az alábbi linkre kattintva érhető el: 

http://hivatal.szentgotthard.hu/hirdetmenyek/varosuzemeltetesi-
hirdetmenyek/kornyezetvedelmi-hirdetmenyek/seo-url-33.html 

 

II. rész: A helyi környezetvédelem szabályairól szóló 22/2001. (VI.28.) 
számú rendeletének (továbbiakban: helyi rendelet) módosítása: 

• Helyi rendeletünk 3. § (2) bekezdése részletesen szabályozza az ingatlanok előtt lévő 
járdaszakaszok tisztántartását, hó eltakarítását, síkosságmentesítését. Az ingatlanok előtti 
kaszálás viszont nem egyértelműen van megfogalmazva a helyi rendeletünkben.  A 2. § (3) 
bekezdés előírja, hogy többek között a kaszálást az önkormányzat az ingatlan tulajdonosa 
terhére elvégezteti. Javasoljuk 2. § (1) bekezdés kiegészítését (pontosítását) azzal, hogy az 
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ingatlan tulajdonosának a kötelessége az ingatlan előtti zöldterületi részek tisztántartása 
(kaszálása) is. 

• A fakivágási engedélyezési eljárást a fás szárú  növények védelméről szóló 
346/2008.(XII.30.) kormányrendelet szabályozza. Ez ideig évente – átlagosan egy-két 
engedélyezési eljárásra került sor. A szabályozás szerint a kérelmező akkor kaphat 
fakivágási engedélyt, ha nyilatkozik a kivágott fa pótlásáról.  A pótlás történhet ugyan 
arra a helyre, vagy kijelölt más közterületre is. A legtöbb esetben nem a kivágott fák 
helyére, hanem a más helyen levő, kiszáradt fák helyére írtuk elő a pótlást, kikötve, 
hogy azt a SZET Szengotthárdi Kft-től kell megrendelnie a kérelmezőnek. Fenti 
kormányrendelet lehetőséget ad arra, hogy a kérelmező részéről a pótlás a tényleges 
faültetés helyett pénzbeni megváltással valósuljon meg. A megváltás módjának, 
mértékének meghatározása szakértő közreműködésével történt. Ebben az esetben az 
egy naptári év alatt befizetett díjak, egy összegben a SZET Szentgotthárdi Kft. 
birtokába kerülnek, aki az átadott összeget kizárólag fa-, cserje ültetésére fordíthatja. 
Az átadott öszeggel el kell számolnia. 

Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes 
hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület 
tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell. 
A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása: Szabályozza a településen élők 
többletfeladatait a környezet fenntartása érdekében..  
A rendeletmódosítás  gazdasági, költségvetési hatása: Nincs. 
Környezeti és egészségi következménye: Egyértelműen pozitív, mivel a módosítások célja 
egy tisztább, egészségesebb, rendezettebb környezet kialakítása. 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A fenti rendeletmódosítás elvégzésével az 
adminisztratív terhek nőhetnek. 
A jogalkotás elmaradásának esetén: Korábbi gyakorlatnak megfelelően történik a fenti 
rendeletmódosítással kapcsolatos szabályok (ingatlanok előtti kaszálások, fapótlások) 
érvényesítése. 
               

Tisztelt Képviselő-testület ! 

Kérem a képviselő-testülettől, hogy az előterjesztést megtárgyalni, illetve a város környezeti 
állapotáról szóló beszámolót elfogadni, valamint a helyi környezetvédelem szabályairól szóló 
rendeletet a melléklet szerint módosítani szíveskedjenek.  

 
 

Határozati javaslat 
 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Szentgotthárd város 
környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel a  köztisztasággal, 
szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos 
tapasztalatokra, lakossági visszajelzésekről szóló beszámolót elfogadja. 
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Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 
 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Szentgotthárd város 
környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel a  köztisztasággal, 
szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos 
tapasztalatokra, lakossági visszajelzésekről szóló beszámolóval kapcsolatban az alábbiakat 
határozza meg: ..... 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

    
 

Szentgotthárd, 2016. szeptember 19. 
 
 Dr. Dancsecs Zsolt 
 Jegyző 
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Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
...../---. /---./ önkormányzati  rendelete 

 Szentgotthárd Város Önkormányzatának a helyi környezetvédelem szabályairól szóló 
22/2001. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)  
bekezdése,  és a Magyarország Helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
42. § 1. pontja alapján a következőket rendeli el: 
 
1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának a Szentgotthárd Város Környezetvédelmi 
Programjáról szóló 17/2010. (VII. 1.)  önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § 
(1) bekezdése a következők szerint módosul:: 
 
„2. § (1)Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, az ingatlan 
használója (haszonélvező, használó, bérlő, albérlő, szívességi használó) köteles gondoskodni. 
Az ingatlanok előtt lévő zöldterületi részek (a telekhatártól az úttestig terjedő 
valamennyi zöldsáv) folyamatos tisztántartásáról (kaszálásáról) is az egyes ingatlanok 
tulajdonosa, kezelője, használója (haszonélvező, használó, bérlő, albérlő, szívességi 
használó) köteles gondoskodni. ” 
 
2.§ A R. V. fejezet Zöldterületek fenntartása és kezelése része az alábbi 22/A. §-al 
egészül ki: 
 
„22/A. § (1) Tilos a közterületeken levő fák, cserjék rongálása, olyan kezelése amely 
értékük csökkenésével jár. 
(2) A közterületen levő fák fák törzsére reklámtáblát, plakátot elhelyezni tilos. 
(3) Közterületen fát, cserjét kivágni csak az erre vonatkozó jogszabályok betartásával, 
jogerős fakivágási engedély birtokában lehet. 
(4) A közterületen levő fa, cserje kivágására kiadott engedélyben  

a) 1,5 m magasságban mért  30 cm törzsátmérőig kivágott fánként  20.000.- 
forint kompenzációt  kell előírni 
b) 1,5 m magasságban mért  30 cm törzsátmérő felett egyedileg megállapított  
mértékű, pénzbeni kompenzációt kell előírni  ami nem lehet kevesebb az a) 
pontban meghatározott összegnél és figyelembe kell venni legaéább a kivágott fa 
törzsátmérőjét illetve a kivágott fa életkorát. 

(5)Közterületre gyümölcsfa, díszfa, díszcserje csak a közterület fenntartójának – SZET 
Szentgotthárdi Kft. – engedélyével telepíthető.  
 
3.§ E rendelet 2016. október 01-én lép hatályba. 
 
 Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

 Polgármester jegyző 
 
Kihirdetés napja: 
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Indokolás 

1.§-hoz: Az ingatlanok előtti zöldterületi részek tisztántartéásával (kaszálásával) kapcsolatos 
szabályokat pontosítja.   

2. §-hoz: A közterületen levő kivágandó fák pótlásának pénzbeni kompenzációját 
szabályozza. A fenntartó engedélyéhez köti a közterületi növénytelepítést 

3.§-hoz: a rendelet hatályba lépésének időpontját tartalmazza 
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2.sz. melléklet 
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2.sz. melléklet 
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