Tárgy: A helyi környezet- és természetvédelem szabályairól szóló
rendelet módosítása. Környezetvédelmi beszámoló
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2020. szeptember 16-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
I. A helyi környezet- és természetvédelem szabályairól szóló rendelet módosítása
A helyi környezetvédelem szabályait a 15/2019 (IV.26.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: helyi rendelet) tartalmazza.
Szentgotthárdon 2014. március 31-ig 16 db közterületi szelektív hulladékgyűjtő 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 megszüntette és lényegében
ugyanezeken a helyszíneken üveg-visszagyűjtési 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. A másik szakmai szempont viszont az
volt, hogy a hulladékszállító ekkortól Szentgotthárd teljes területére kiterjesztette a házhoz
menő szelektív hulladékgyűjtést (közismertebb neve a sárga zsákos gyűjtés).
Sajnálatos módon – bár már nem olyan mértékben, mint korábban – továbbra is problémát
jelent az immáron hat éve működő üveg-visszagyűjtési pontokon az egyéb, nem üveg
hulladékok elhelyezése.
A probléma megoldása érdekében előfordult, hogy ideiglenesen megszüntettük a problémás
üveg-visszagyűjtési pontot. Ilyenkor azt tapasztaltuk, hogy az üveggyűjtő edények
visszaállítását követően megszűnt, vagy jelentősen mérséklődött az illegálisan kihelyezett
hulladék mennyisége.
A SZET Szentgotthárdi Kft. folyamatosan, heti rendszerességgel szállítja el az üvegvisszagyűjtési pontok környezetéből az egyéb, nem üveg hulladékokat. Sajnos amíg ez
megtörténik, addig a probléma nem is fog megszűnni, hiszen ezzel azt sugalljuk, hogy
helyesen cselekszik az, aki az üveggyűjtők mellé helyezi hulladékát mivel az úgyis
elszállításra kerül. Azt nem tehetjük meg, hogy a hulladékgyűjtők melletti egyéb szemét
felhalmozódását elnézzük, azt ne szállítsuk el. Ezért javasoljuk az üveggyűjtő szigetek
számának csökkentését, áthelyezéseket. (1. számú melléklet rendelet módosítása) A szigetek
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számának csökkentésével a konténerek száma nem csökkenne, azok áthelyezésre kerülnének a
megszüntetendő gyűjtőpontokról.
A helyi rendelet 3. melléklete tartalmazza az üveg-visszagyűjtési pontok helyrajzi számok
szerinti felsorolását. Az alábbi táblázatban tesszük meg javaslatainkat az üveg-visszagyűjtési
pontok átszervezésére:
Helyszín
Tervezett intézkedés
Indoklás
1298/3.
hrsz-ú
terület
Megtartandó
(Mártírok út 2-6. számú
tömbházak közötti terület)
1069/4 hrsz-ú terület (Goods
Megtartandó
Bár az egyik legtöbb
Market és Club 3 között)
problémát okozó gyűjtőpont,
mégis
elhelyezkedését
tekintve
itt
van
a
legoptimálisabb helyen.
1067/2
hrsz-ú
terület
Folyamatos problémát okoz a
Megszüntetendő
(Széchenyi úti tömbbelső)
gyűjtőkonténerek
mellé
pakolt háztartási, lom és
egyéb hulladék, továbbá az
üveges konténerek helytelen
használata.
1400/17 hrsz-ú terület (Pável
Áthelyezendő
A kihelyezett konténerek
Á. ltp.)
elfoglalják az út jelentős
területét, ezzel korlátozzák a
kereszteződés beláthatóságát.
Javasoljuk
volt
buszpályaudvar
területére
történő áthelyezését.
Ténylegesen a konténerek még a
1537 hrsz-ú terület (egykori
Megtartandó
régi helyükön, az Ady E. utcénél
Mátyás király utcai játszótér)
vannak, mert lakossági tiltakozás
VAGY:
miatt nem kerültek át erre a helyre.
P+R
parkoló
bejárata
Két további alternatívát is adtunk
(1425/9 hrsz.)
melyből
az
első
nem
önkormányzati terület de a
VAGY:
tulajdonossal
(GYSEV)
erről
a Mátyás király – Malom
folytak tárgyalások. A másodiknál
utca, illetve Május 1. út
az a veszély, hogy nincs szem előtt,
torkolata - 1555/3 hrsz
így más hulladék is megjelenhet
ott.

955/1 hrsz- terület (Árpád út
vége, parkoló)

Megszüntetendő

1065 hrsz-ú terület (Kossuth
L. utca, sportpálya előtti
térköves terület)

Megszüntetendő

Folyamatos problémát okoz a
gyűjtőkonténerek
mellé
pakolt háztartási, lom és
egyéb hulladék, továbbá az
üveges konténerek helytelen
használata.
Folyamatos, napi szintű
problémát
okoz
a
konténerből üveget válogatók
által okozott üvegszilánkok
feltakarítása.
Mivel
a
konténerek az új kerékpárút
mellett
vannak,
az
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üvegszilánkok
fokozottan
veszélyt
jelentenek
a
kerékpárokra
is.
A
Szolgáltató
beszámolója
alapján
több
esetben
tapasztalták
itt
nem
megfelelő
hulladék
kihelyezését is.
50 hrsz-ú terület (Kossuth L.
utcai pékség mellet)

Megtartandó

319, 316 hrsz-ú terület
(Zrínyi . utca-Felső utca)
2240
hrsz-ú
terület
(Rábafüzes, Déryné utcai
park)
2537
hrsz-ú
terület
(Jakabháza buszváró épülete
mellett)
4070
hrsz-ú
terület
(Rábatótfalu
Kultúrház
mellett)
2968
hrsz-ú
terület
(Máriaújfalu
bolt
előtti
parkoló)
3218/4
hrsz-ú
terület
(Farkasfa autóbusz-forduló
melletti terület)
862. hrsz-ú terület (Zsida
bolt melletti terület)
2015.
hrsz-ú
terület
(Zsidahegy utca)

Megtartandó
Megtartandó

Megtartandó

Megtartandó

Megtartandó

Megtartandó

Megtartandó
Megtartandó

Bár
a
Szolgáltató
beszámolója alapján több
esetben tapasztalták nem
megfelelő
hulladék
kihelyezését
is,
városrészenként
egy
konténert szükséges volna
megtartani.

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: A rendelet melléklete már jelenleg is az
önkormányzati rendelet részét képezi. Az üveges konténerek áthelyezésével,
megszüntetésével megszűnhet a jelenlegi problémás helyzet, rendeződik a városkép.
Gazdasági, költségvetési hatása: az áthelyezések költségét fizetni kell, ugyanakkor a
csökkenhet a folyamatos hulladékszállítás költsége
Környezeti következménye: a környezet állapotának megőrzése a lényege a szelektív
hulladékgyűjtésnek, így ez a rendeletmódosítás is ezt a célt szolgálja.
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Egészségi következménye: nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs.
A jogalkotás elmaradásának esetén: marad a jelenlegi helyzet.
II. Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös
tekintettel a köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív
hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatokra, lakossági visszajelzésekre.
1. Az ingatlanok és közterületek tisztántartásával kapcsolatban:
Szentgotthárd város közigazgatási területén a települési szilárd hulladék összegyűjtésére,
elszállítására és ártalommentes elhelyezésére az Önkormányzat 2013. április 01-vel a Müllex
Közszolgáltató Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződést a lakossági szilárd
hulladékkezelésére. A rendszer állami átalakítása során 2017. április 05. napjától 2017.
december 31-ig új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötöttünk az STKH
Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel. A
szerződést 2017. december 5-én megújítottuk így a szerződés szerinti közszolgáltatás
időtartama 2017. december 5-től 2020. június 30-ig tartott, melyet 2020. december 31-ig
meghosszabbítottunk.
A közszolgáltató elmúlt évi tevékenységével kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adta (2.
számú melléklet):
Az Önök településén a közszolgáltatást 2019. július 1. napjától az STKH Sopron és Térsége
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. alvállalkozó bevonása nélkül végzi.
1. Hulladékszállítással kapcsolatban:
A településükön a hulladékszállítási tevékenységünket a települési szilárd (vegyes) hulladék
szállítását változatlan gyakorisággal, a családi házaknál két heti, a tömbházaknál és a
hulladékgyűjtő autóval nem megközelíthető mellékutcákban egy heti rendszerességgel
végeztük.
A mellékutcákban alkalmazott zsákos gyűjtés 101 ingatlant érintett (októberi állapot).
Az ingatlan tulajdonosok beazonosítását, esetlegesen szerződéssel nem rendelkező ügyfelek
kiszűrését Társaságunk folyamatosan végzi.
2. Szelektív gyűjtéssel kapcsolatban:
A bió ( szerves hulladék ) gyűjtését heti rendszerességgel.
Papír hulladék gyűjtés heti rendszerességgel.
Sárgazsákos hulladékgyűjtést családi házaknál kétheti, tömbházaknál heti rendszerességgel.
(A tömbházaknál a hulladék összetétellel sok esetben nem felelt meg az elvártaknak. )
Gyűjtőszigetes üveg gyűjtés kétheti rendszerességgel végeztük.
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A labdarúgó pályánál illetve a zsidahegyi gyűjtőedényeknél több esetben tapasztaltunk nem
megfelelő hulladék kihelyezést.
Gyűjtősziget papír, műanyag, üveg gyűjtésére két helyszínen, csak üveg gyűjtő edény további
15 ponton található.
3. Hulladékudvar (9970 Szentgotthárd, Nyárfa utca vége:)
Szentgotthárd településen működtetett Zöldudvarban térítésmentesen szállíthatják be a
lakosok a hulladékot. Az általunk üzemeltettet hulladékudvar forgalma ügyfélszámban, illetve
beszállított mennyiségben is növekedett.
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.
A hulladékgazdálkodási rendszer átalakítása 2018-ra lezárult. Az NHKV Zrt. a
hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralékok beszedése és kezelése érdekében
közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek eredményeként 2018. január 1-től a
Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot (Konzorcium vezetője: Díjbeszedő Holding Zrt.,
konzorcium tagja: PEPP AND CARS Kft.) bízta meg a díjhátralékok beszedésével
összefüggő egyes feladatok ellátásával. Ennek köszönhetően 2018 februárjában elindult az
elmaradt számlák kiállítása a város területén is.
2013. április 01-től a városban kötelező lett a szelektív gyűjtés. A fent idézett levélben
írtakkal ellentétben a 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. A használt
sütőolaj elkülönített gyűjtésére is lehetősége van a lakosságnak egyrészt a város területén
kihelyezett központi gyűjtőbe (a Goods Market üzlet mögött), vagy háztartásonként gyűjtő
tégelyben lehet gyűjteni. A tégelyben elhelyezett használt sütőolajos hulladék elszállításáról a
szolgáltató helyi vállalkozón keresztül gondoskodik. A 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.
Az STKH NKft.-vel kötött szerződés alapján a közszolgáltató azon lomhulladékot, amely
gyűjtéséről illetve átvételéről a közszolgáltató egyéb módon nem gondoskodik, lomtalanítás
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keretében az ingatlantulajdonostól évente egy alkalommal veszi át. A tavalyi évben a
Közszolgáltató megszervezte a házhoz menő lomtalanítást.
A szolgáltató az üzemelő hulladékudvarra tekintettel csak a méretüknél fogva a
közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedényekben nem elhelyezhető, nagydarabos
hulladékokat (lomokat) szállította el. A gumiabroncs és az elektronikai hulladékokat elvileg
nem lehetett kihelyezni. Ezeknek a hulladékoknak az átvétele a hulladékudvarban biztosított.
Továbbá a korábbi évekhez hasonlóan idén sem lehetett az építési törmelék, faág, fanyesedék,
veszélyes hulladék, autó- és egyéb bontási műveletekből, ipari- és kereskedelmi
tevékenységből származó hulladékot kihelyezni. A fenti egyértelmű meghatározások ellenére
tavaly is kerültek ki a lomtalanítás során közterületre olyan hulladékok, amelyeket a
szolgáltató nem szállított el. Ezeket a hulladékokat a SZET Szentgotthárdi Kft. gyűjtötte össze
és szállíttatta el, amelynek költsége 245.364,- Ft volt, a költségviselő az önkormányzat.
Az idei évben a szolgáltató szeptember 19 és szeptember 26-i napokon szállítja el a
lomhulladékot a már megszokott módon. A nem kihelyezhető hulladékokat továbbra sem
szállítja el a szolgáltató, ezek – amennyiben nem kívánunk a városban szeméthalmokat nézni
– továbbra is az önkormányzat költségvetését terhelik. Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet,
hogy ők is nyomatékosítsák a lakosságban a kihelyezhető lomhulladékok típusát. A felhívás
elérhető a város honlapján az egyéb hírek között. http://szentgotthard.hu/hu/egyebhirek/lomtalanitas-5.html
A szelektíven gyűjtött hulladékok elhelyezésére 2017. június 1-től az STKH Sopron és
Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. által üzemeltetett hulladék (zöld)
udvarban van lehetőség. A hulladékudvar heti két alkalommal (kedden és csütörtökön 8.0016.30 óráig), valamint minden hó 1. szombatján 8.00-16.30 óráig tartott nyitva. A
közszolgáltató önkormányzatunk előzetes tájékoztatása nélkül ezen nyitvatartási időt az
alábbiak szerint változtatta meg: kedd és csütörtöki napokon 8.00 -15.30-ig, minden hó 1.
szombat: 8.00 -15.30-ig. 2019 május 14-én elküldött levelünkben javasoltunk új, a lakosság
számára is kedvezőbb nyitvatartási idő bevezetését (kedd és csütörtök 10.00-18.30, minden hó
1. szombatján 9.00-16.30). Választ, ahogy azt korábban megszokhattuk ezúttal sem kaptunk.
A zöldudvarban lerakható hulladékok mennyiségéről és fajtájáról a városi honlapon, a
szolgáltató elérhetőségein (94/200–563, http://www.stkh.hu/szolgaltatasaink/zoldudvarokuzemeltetese/), valamint a helyszínen (Szentgotthárd, Nyárfa utca) is van lehetőség
tájékozódni.
A lomtalanításon kívüli időszakban a háztartási lomok elhelyezésére a hulladékudvarban van
lehetőség, ahol a lakosság ingyenesen elhelyezheti hulladékát.
Az ingatlanoknál keletkező építési és bontási törmelékek átmeneti gyűjtése is a
hulladékudvarban történik.
A szelektív hulladékgyűjtő szigetekkel kapcsolatos beszámoló az előterjesztés I. pontjában
olvasható.
A háztartásoknál keletkező vegyes, illetve 2013. április 01-től a kötelezően elkülönítetten
(szelektíven) gyűjtött hulladék gyűjtéséről és elszállíttatásáról az ingatlan tulajdonosa,
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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 végzi a közszolgáltató saját
gépjárművével heti egyszeri alkalommal.
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 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, vagy három alkalommal, illetve allergén növények
megjelenése esetén. 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. 2016-tól 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.
2019-ben önkormányzatunk a SZET Szentgotthárdi Kft-t megbízva több szeméttel teleszórt
területet is tisztított (Hunyadi úti temető után, Rábafüzesi temető mellett, Széchenyi úton,
Akasztó-dombon).
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
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- 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:
Regionális Légszennyezettség 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 jelentette. Szentgotthárdon
az automata mérőállomást a Széchenyi István Általános Iskola udvarán helyezték el, 2013ban. A mérőállomás biztosítja a város levegőminőségének folyamatos figyelését. A projekt
2019-ben lezárult. A mérési adatok a http://levegominoseg.hu honlapon az automata
mérőhálózat, illetve az értékelés menüpontok alatt érhetőek el.
Megoldandó problémát jelent a nem megfelelően gondozott, néha allergén növényekkel
szennyezett ingatlanok rendbetétele (kaszálása). Szentgotthárd közigazgatási területén első
fokon eljáró növényvédelmi hatóság külterületi ingatlanoknál a Vas Megyei Kormányhivatal
Földhivatala, belterületi ingatlanoknál Szentgotthárd város jegyzője. 2015-től
Szentgotthárdon az ingatlanok tisztántartásáról (kaszálásáról) a tulajdonosok, használók
kötelesek május 15-ig, illetve szeptember 15-ig 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. A tavalyi évben 35 ingatlan tulajdonosát szólítottunk fel végzéssel a
kaszálásra, illetve 13 ingatlan esetében kényszer kaszálás elrendelésére is sor került. Az idei
évben is elkezdődött az ingatlantulajdonosok felszólítása, eddig 27 db felszólítást küldtünk ki
és 13 esetben volt szükség kényszerkaszálás elrendelésére.
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.
Szentgotthárd közigazgatási területén Farkasfa és Jakabháza városrészek szennyvízcsatornahálózata még nem került kiépítésre, e településrészeken a megfelelő megoldásokat
mihamarabb meg kell találni. Farkasfa esetében a kiépült máriaújfalui végpontra történő
csatlakozás lehetősége nincs meg, mivel a fajlagos költségei nagyon magasak és nem teszik
lehetővé a pályázat eredményességét. Jakabháza tekintetében rendelkezünk a Mélyépterv
Infrastruktúra Kft. által készített tervdokumentációval. A meglévő tervek a városrész
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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.
Tekintettel arra, hogy a költségek nagysága, a kiépítés nehézségei illetve Jakabháza esetén az
alacsony lakosságszám miatt a megszokott szennyvízvezetéken összegyűjtött szennyvíz
szennyvíztisztítóban tisztítása rendszer kialakítására mai ismereteink szerint nem lehet
pályázatot nyerni, más megoldásban kell gondolkodni. Nagyobb esély lehetne pl. a most
Apátistvánfalván pályázatból elinduló egyedi biológiai tisztításra – ennek látható eredményei
lesznek már 2021-ben, így a tapasztalatok alapján el lehetne indulni ebbe az irányba is.
Tekintettel arra, hogy közös önkormányzati hivatalként mi szervezzük a projekt
megvalósítását Apátistvánfalván, így közvetlen tapasztalataink lesznek erről. Meglátásunk
szerint 2021-ben el lehet kezdeni az előkészítést az addigi apátistvánfalvai tapasztalatainkat
is felhasználva Farkasfán és Jakabházán.
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., elérhetőségei: Lenti Hulladékkezelő Kft. (8960
Lenti, Templom tér 9.) Tel.: 92/551-386, 92/551-387, fax: 92/551-012, mobil: 30/701-77-97,
e-mail: hulladekkezelo@lentihuke.hu. A közszolgáltató beszámolója jelen előterjesztés 3.
számú mellékletében olvasható.
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 követő 5 év
fenntartási kötelezettség terhelte a tulajdonos Florasca Kft.-t, mely időszak lejárt. 2017.
októberében a tulajdonos felajánlotta megvételre a területet. A területet az önkormányzat az
Őr-Nyék Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvánnyal közösen megvásárolta. A
területet az Egyesület önkormányzati támogatás nélkül gondozza.
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.) is
akadályozza.
Az önkormányzat tulajdonában lévő Szentgotthárd - Máriaújfalui Hársas-tó fenntartási
feladatait az önkormányzat látja el megbízási szerződések útján. A Hársas-tó környezetében
az elmúlt években visszatérően komoly problémákat okoztak az éjszakai rongálások. Az
elmúlt évekhez hasonlóan az idén is birtokba vehették a fürdőzők a SzentgotthárdMáriaújfalui Hársas-tó strandját, mivel a 2014-ben kiépült az ivóvízvezeték már biztosítja az
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ivóvízvételi-, illetve a zuhanyozási lehetőséget is és ezek hiánya már nem akadályozta a
strand megnyitását. A 2019-es és az idei vízminták eredménye is azt mutatja, hogy a tó vize
alkalmas a fürdőzésre.
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, 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. A helyi környezetvédelmi rendeletünk
alapján az állat felügyeletét ellátó személy az állat sétáltatása, futtatása során köteles az ebek
okozta szennyezés megszüntetésére alkalmas zacskót, vagy szennyezés megszüntetésére
alkalmas egyéb eszközt magánál tartani és 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. a fanyesedéket
egy helyen gyűjti és mikor nagyobb mennyiség összegyűlt, akkor ledaráltatja, a fűnyesedéket
pedig saját maga komposztálja.
5. Zajvédelem:
2019-ben vendéglátóegység részére nem állapított meg hatóságunk zajkibocsátási
határértéket. Jelenleg egy eljárás van folyamatban hivatalunkba érkezett zajjal kapcsolatos
bejelentés miatt.
A Szentgotthárd éjszakai csendjének biztosítására létrehozott együttműködés funkcionál – az
éjszaka nyitva tartó vendéglátó helyek miatt hivatalos bejelentés nem érkezett.
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 környezetvédelmi programunk az alábbi
linkre kattintva érhető el:
http://hivatal.szentgotthard.hu/onkormanyzat/onkormanyzati-koncepciok.html
A környezetvédelmi programot szükség szerint, de legalább a Nemzeti Környezetvédelmi
Program megújítását, illetve felülvizsgálatát követően kell felülvizsgálni. A 2015-2020.
közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Környezetvédelmi Programot az Országgyűlés 27/2015.
(VI.17.) számú OGY határozatával fogadta el. Véleményünk szerint a környezetvédelmi
programunk felülvizsgálatára jelenleg nincsen szükség.
Szentgotthárd Város Önkormányzata és Lendva Város Önkormányzata a muraszombati
PRAK TV AS céggel konzorciumban az Interreg SI-HU (Szlovénia-Magyarország)
Együttműködési Program keretében 2019-ben egy pályázatot nyújtott be, melynek célja, hogy
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a magyar-szlovén határ menti régióban szorosabbra vonja az intézményi együttműködést az
éghajlatváltozás okozta negatív környezeti hatásokra való felkészülés terén. A pályázat egyik
célja egy közös klímavédelmi stratégia elkészítése, illetve egy-egy konkrét klímavédelmi
intézkedés megvalósítását célozta meg. A pályázat azonban sajnos nem nyert, így a közös
klímavédelmi stratégia sem készült el, amelyre a cselekvési tervünket terveztük elkészíteni. A
Klímastartégiai Cselekvési Tervet a város környezetvédelmi programjának következő
felülvizsgálatával lenne célszerű elkészíteni, annak egy fejezeteként. A helyi
környezetvédelmi programokat a Nemzeti Környezetvédelmi Program (továbbiakban: NKP)
megújítását követően kötelező felülvizsgálni és ez most aktuális is lesz, hiszen a mostani NKP
a 2015-2020. közötti időszakra vonatkozik.

Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, az előterjesztést megtárgyalni, illetve a város környezeti állapotáról szóló beszámolót,
továbbá az új környezetvédelmi rendeletet elfogadni 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.
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:
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető

Szentgotthárd, 2020. augusztus 31.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Előterjesztés 1. számú melléklete
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../---. /---./ önkormányzati rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a helyi környezetvédelem szabályairól szóló
15/2019. (VI.26.) 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. valamint az 1995. évi LIII. tv. 46.§ (1) bek. c) pontja alapján a következőket rendeli
el:
1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
környezetvédelem szabályairól szóló 15/2019. (VI.26.) önkormányzati rendelet 3.
mellékletét helyébe e rendelet 1. melléklete lép:

2.§ E rendelet 2021. január 01-én lép hatályba.
Huszár Gábor
polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Kihirdetési záradék:
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1. melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a helyi környezetvédelem szabályairól szóló
15/2019. (VI.26.) önkormányzati rendelet 3. mellékletéről

(módosítás félkövér betűtípussal)
Az üveg visszagyűjtési pontok, illetve a tömbházak környezetében elhelyezett szelektív
hulladékgyűjtő szigetek elhelyezkedése Szentgotthárdon:
Szelektív hulladékgyűjtő sziget:
1. a 1298/3. hrsz-ú terület (Mártírok út 2-6. számú tömbházak közötti terület)
Üveg-visszagyűjtési pontok:
1. az 1069/4. hrsz-ú terület (a Mártírok útja 1-3 /jelenleg Goods Market/ – Club 3 Vendéglő
közötti terület)
2. az 1537. hrsz-ú terület (egykori Mátyás király utcai játszótér) / VAGY: P+R parkoló
bejárata (1425/9 hrsz.) /VAGY a Mátyás király – Malom utca, illetve Május 1. út
torkolata - 1555/3 hrsz
3. az 1572. hrsz-ú terület (volt buszpályaudvar területe)
4. az 50. hrsz-ú terület (Kossuth L. utcai pékség melletti terület)
5. a 319., ill. 316. hrsz-ú terület (Zrínyi M. utca - Felső u. kereszteződése)
6. a 2240. hrsz-ú terület (Rábafüzes, Déryné utcai park)
7. a 2537. hrsz-ú terület (Jakabháza Fő u., a buszváró épülete mellett)
8. a 4070. hrsz-ú terület (Rábatótfalu, Tótfalusi u. – a Kultúrház mellett)
9. a 2968. hrsz-ú terület (Máriaújfalu, Máriaújfalui u., a bolt előtti parkoló)
10. a 3218/4. hrsz-ú terület (Farkasfa, autóbusz-forduló melletti terület)
11. a 862. hrsz-ú terület (Zsida, Zsidai u. – Szépvölgyi u. csatlakozásánál, a bolt melletti
terület)
12. a 2015. hrsz-ú terület (Zsidahegy utca)
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Indokolás
Az 1. §-hoz: a rendezett városkép érdekében írt helyszíneken célszerűek az üvegvisszagyűjtési pontok.
2. §-hoz: a rendelet hatályba lépésének időpontját tartalmazza. A lakossági tájékoztatás és a
közszolgáltatóval történő egyeztetés miatt célszerű ebben az időpontban.
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Előterjesztés 2. számú melléklete
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Előterjesztés 3. számú melléklete
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