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a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és 
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Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke 

Előkészítette: PH. Építéshatósági és Műszaki Osztály 



 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben 

(továbbiakban: Ktv.) külön fejezet – a Ktv. IV. fejezete – tartalmazza a helyi önkormányzatok 

legfontosabb környezetvédelmi feladatait. Emellett a Ktv. a környezet védelmét megalapozó 

tervezési rendszer és a környezetvédelmi információs rendszer és tájékoztatás területén is 

megfogalmazza az önkormányzati teendőket. 

 

A jelen előterjesztés az alábbi törvényi előírások figyelembevételével került összeállításra:  

 

A települési önkormányzat a környezet védelme érdekében „önálló települési 

környezetvédelmi programot dolgoz ki a 48/E. §-ban foglaltak szerint, amelyet 

képviselő-testülete (közgyűlése) hagy jóvá;” (Ktv. 46. § (1) bek. b) pont), „elemzi, értékeli 

a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente 

egyszer tájékoztatja a lakosságot;” (Ktv. 46. § (1) bek. e) pont).  

 

„A települési önkormányzat gondoskodik a települési környezetvédelmi programban 

foglalt feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek biztosításáról, és 

figyelemmel kíséri a feladatok ellátását.” (Ktv. 48/E. § (3) bek.) 

 

„A területi környezetvédelmi programok végrehajtásának helyzetéről a lakosságot 

rendszeres időközönként tájékoztatni kell.” (Ktv. 48/F. § (6) bek.) 

(A Ktv. 48/B. §-a szerint területi környezetvédelmi program: a regionális, a megyei és a 

települési környezetvédelmi program.) 

 

„A lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról a települési önkormányzat szükség 

szerint, de legalább évente tájékoztatja a lakosságot.” (Ktv. 51. § (3) bek.) 

 

Ózd Város Környezetvédelmi Programja (továbbiakban: Program) 2002-ben készült el és a 

196/KH/2002. (X.10.) sz. képviselő-testületi határozattal került jóváhagyásra (előterjesztés 1. 

melléklete). A távlati célokat megfogalmazó Program végrehajtására a határozat alapján éves 

intézkedési tervek készülnek. 

Az éves intézkedési terv és az előző évi terv végrehajtásáról szóló tájékoztató előterjesztésével 

egyidejűleg kerül sor – az elmúlt években kialakított gyakorlat szerint – a környezet állapotát 

befolyásoló változások áttekintésére, rövid értékelésére, elsősorban a Programban 

megfogalmazott prioritások területén. 

 

A Program a 2002-től 2008-ig terjedő időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi 

Programmal összhangban fogalmazta meg a helyi feladatokat. Elkészítését állapotrögzítés, 

lakossági felmérés, alapos helyzetértékelés előzte meg és széleskörű egyeztetések lefolytatását 

követően került elfogadásra, módosítása az elmúlt időszakban nem vált szükségessé. 

 

Az Országgyűlés 2009. decemberében, a 96/2009. (XII. 9.) OGY határozattal elfogadta a 

2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programot. A hatályos 

program az eddigi Programok végrehajtásával elért eredményekre építve új szempontok 

elsődlegességét hangsúlyozza: „Az ország fenntartható fejlődési pályára való átállását kívánja 

sajátos eszközeivel elősegíteni. (…) a korábbinál nagyobb súlyt fektet az együttműködésre, a 

decentralizáció és a szubszidiaritás elvére.” 

 



 

A módosított, 2009. január 01-jétől hatályos szabályozás a települési környezetvédelmi 

program felülvizsgálatát időben a Nemzeti Környezetvédelmi Program megújításához illetve 

felülvizsgálatához köti: 

 

„A területi környezetvédelmi programot szükség szerint, de legalább a Program (NKP) 

megújítását, illetve felülvizsgálatát követően – a 48/A. § (2) bekezdésének 

figyelembevételével – felül kell vizsgálni.” (Ktv. 48/B. § (4) bek.) A tervezés során az 

alacsonyabb területi szintű környezetvédelmi terveket a magasabb területi szintű 

környezetvédelmi tervekkel össze kell hangolni.  

 

Ózd város 2002-ben készült Programjának átfogó felülvizsgálata a törvényi szabályozáson túl 

az elmúlt időszakban a város fejlődési irányaiban történt változások, az azóta elkészült és 

elfogadott átfogó fejlesztési koncepciókkal és egyéb tervekkel (IVS, Városfejlesztési 

koncepció, stb.) történő összhang megteremtése miatt is időszerű. A költségigényt figyelembe 

véve, a Program felülvizsgálata reálisan 2012-ben tervezhető.  

 

Tájékoztató a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv végrehajtásáról 
 

A 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv végrehajtásához a költségvetésben biztosított 

összesen 2.000 e Ft keretösszeg felosztása a 86/KH/2010. (V.20.) sz. határozattal került 

jóváhagyásra (előterjesztés 2. melléklete). A határozat 1/1-1/3 pontjában meghatározott 

feladatok az előterjesztés 3/1-3/3. mellékletben foglaltak szerint teljesültek.   

 

A határozat 1/4 pontja szerinti – részben a Program felülvizsgálatához is szükséges – 

környezetvédelmi mérések, vizsgálatok elvégeztetése a következők szerint történt: 

 

Vízminőség vizsgálat: 

 

Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az 

elmúlt időszakban a Hangony patak vízminőségét vizsgálta rendszeresen. 2006. előtt a 

vízminőségi vizsgálat 2 szelvényben (Ózd fölött, valamint a Centeri vízmércénél) történt 

rendszeres mintavételezéssel. 2006-tól – a Víz Keresztirányelvnek megfelelően – a vizsgálat 1 

szelvényben (a Centeri vízmércénél) történik. Megrendelésünk alapján a Felügyelőség a 2005-

2009. évi mérési adatokat feldolgozva, azokról a mellékelt összefoglaló, közérthető értékelést 

készítette el (4. melléklet).  

 

Légszennyezettségi vizsgálat: 

 

A levegő minőségét jellemző mérési adatok Ózdra vonatkozóan korlátozott mértékben állnak 

rendelkezésre. Mindössze 1 helyen folyik – szakaszos mintavételezéssel – nitrogén-dioxid 

mintavétel. Automata mérőhely a városban nincs telepítve. A Környezetvédelmi Felügyelőség 

által üzemeltetett mobil mérőállomás díjmentes Ózdra telepítésére és azzal ingyenes mérések 

elvégeztetésére 2011. február 16-tól nyílt lehetőség. A mérőhely összesen 4 hónapig fogja 

mérni Ózdon a levegő szennyezettségét. A mért komponensek a következők: kén-dioxid, 

nitroglén-dioxid, nitrogén-oxidok, szén-monoxid, ózon és szálló por (PM10). 

Az aktuális mérési adatok Ózd város honlapján keresztül is folyamatosan elérhetőek.  

A határozat 1/4. pontja szerint rendelkezésre álló összeg a mérőkocsi áramdíját fedezi. 

 



 

Összességében véve a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervhez rendelkezésre álló 

pénzügyi keret a határozatban foglaltaknak megfelelően került felhasználásra, az összeg 

nagyságával arányos szerény mértékben elősegítve a városi környezet kedvező alakulását, 

illetve a környezet minőségére vonatkozó adatok beszerzését.  

 

Az önkormányzati költségvetésben tervezett egyéb, nagyságrendileg jelentősebb 

környezetvédelmi célú kiadási előirányzatok – Sajó-Bódva Völgye szilárd hulladékkezelési 

rendszer kialakításához, működéséhez kapcsolódó költségek, szennyvízprogram KEOP 

pályázat költségei, stb. – teljesülését a 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló rendelet 

tartalmazza. 

 

2010. évben a környezetvédelem kiemelt területein történt változások, 

események összefoglalása 

 

I. Hulladékgazdálkodás 
 

A Képviselő-testület és az illetékes bizottságok az elmúlt év folyamán is több 

alkalommal foglalkoztak a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó témákkal. Februárban 

elfogadásra került a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás módosított Alapító Okirata. Ugyancsak februárban döntött a 

Képviselő-testület az Ózd város területén – pályázati támogatással – létesítendő újabb 

hulladékgyűjtő udvar telepítési helyéről. Márciusban a Sajó-Bódva Völgye és Környéke 

Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2009. II. félévi működéséről, szeptemberben 

a 2010. I. félévi működéséről szóló beszámolót tárgyalta meg és fogadta el a Képviselő-

testület. Szeptemberben a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés 

végrehajtásáról szóló tájékoztató szerepelt napirenden. Az év első felében több 

alkalommal is foglalkozott a Képviselő-testület a biomassza alapú kommunális fűtési 

célú hőenergia előállításának kérdésével, melynek az egyéb környezetvédelmi 

szempontok (megújuló energia felhasználása) mellett hulladékgazdálkodási szempontból 

is jelentősége lehet, amennyiben a zöldterület gondozás, erdészeti tevékenység során 

keletkező hulladék is ilyen célra kerül felhasználásra. A Városfejlesztési és –

üzemeltetési Bizottság az elmúlt évben is félévente külön előterjesztés keretében 

foglalkozott az illegális hulladék elhelyezés helyzetével. 

 

Az elmúlt időszak hulladékgazdálkodással kapcsolatos fontosabb történéseit, 

eredményeit az alábbiak szerint foglaljuk össze: 

- Amint az ismeretes, Ózd város 2000-ben alapító tagként csatlakozott a Sajó-Bódva 

Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társuláshoz, mely a 

hulladékgazdálkodás tekintetében hosszú távra szóló elkötelezettséget jelent. 

A Sajó-Bódva völgyi regionális hulladékgazdálkodási rendszer meghatározó 

létesítménye, a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum már 2006-ban elkészült. A 

létesítmény részeként korszerű kommunális szilárdhulladék-lerakó, válogatómű, 

komposztáló és építési törmelék feldolgozó létesült. Ózd és a környékbeli települések 

hulladékának a Hulladékkezelő Centrumba történő elszállítása szempontjából 

meghatározó szerepe van az Ózd-Centeri Hulladéktömörítő és –átrakó Állomásnak, 

mely 2009. július 01-jétől kezdte meg működését. Egyidejűleg megszűnt a Gál-

völgye úti hulladéklerakón a települési szilárd hulladék elhelyezése. A 

rekultivációhoz felhasználható építési – bontási hulladékot azonban továbbra is 



 

fogadják a lerakón. Az új szállítási rendszerre történő átállás a közszolgáltatás 

ellátásában fennakadást nem okozott. 

- A 2009-ben gyakorlatilag lezárult ISPA projekt keretében tervezett beruházások 

közül Ózd szempontjából kiemelten fontos volt a meglévő – 2009. július 15-ig a 

használathoz szükséges hatósági engedéllyel rendelkező –, Gál-völgye úti 

hulladéklerakó bezárás utáni rekultivációja. Az ISPA keret kimerülése miatt 2008-

ban a KEOP pályázati rendszeren belül a Társulás újra pályázott a bezárásra kerülő 

hulladéklerakók rekultivációjára. Az I. fordulóban elnyert támogatás felhasználásával 

a II. forduló pályázati anyaga elkészült, valamint benyújtásra és befogadásra került. 

A projekten belül az ózdi hulladéklerakó rekultivációjának a tervezett költsége közel 

400 M Ft. 

- A szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás keretén belül a szelektív hulladékgyűjtés – 

a néhány gyűjtőszigetet érintő problémáktól eltekintve – továbbra is eredményesen 

működik. A szelektíven gyűjtött hulladék elhelyezési lehetősége 2009. augusztus 03-

tól kiegészült az Ózd-Centeri Hulladéktömörítő és –átrakó Állomás területén létesült 

hulladékgyűjtő udvarral. A hulladékgyűjtő udvar ingyenesen fogadja a lakosságtól a 

közszolgáltatás keretében el nem szállítható veszélyes és nem veszélyes hulladékot. 

Ezzel kapcsolatos részleteket és a begyűjtött hulladékokról 2010. évi mennyiségi 

adatokat az ÓHG Kft. mellékelt levele tartalmaz (előterjesztés 5. melléklete). A 

Társulás által a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése érdekében benyújtott 

KEOP pályázat keretében Ózdra tervezett újabb hulladékgyűjtő udvar – a pályázat 

elnyerése esetén – tovább bővíti a szelektív gyűjtés lehetőségét.  

- Városunkban gyakorlatilag 100 %-os lefedettséggel működik a szervezett szilárd-

hulladék kezelési közszolgáltatás. Ezen belül a vegyes háztartási hulladék rendszeres  

begyűjtése mellett a szelektív gyűjtés, valamint az őszi és tavaszi lomtalanítási 

akciók révén is lehetőség van a háztartásokban összegyűlő hulladék rendezett, 

környezetszennyezést nem okozó elhelyezésére. A rendelkezésre álló szabályos 

hulladék elhelyezési lehetőségek és az elmúlt években ezek igénybevételének 

elősegítése érdekében folytatott sajtókampány és szórólapos figyelemfelhívások 

ellenére továbbra is problémát jelentenek az illegális hulladéklerakók.  

Az illegális hulladéklerakók megszüntetésével, megelőzésével kapcsolatos 

költségekről, illetve az elszállított hulladék mennyiségekről szóló összesítést az 

előterjesztés 6. és 7. mellékletei, a Közterület Felügyelet részéről a megelőzés 

érdekében tett hatósági intézkedésekről szóló tájékoztatást az előterjesztés 8. 

melléklete tartalmazza. 

Ahogyan az az előzőekben már említésre került, a Városfejlesztési és –üzemeltetési 

Bizottság félévente – a témában érintett önkormányzati szervezetek tájékoztatója 

alapján – részleteiben is foglalkozik az illegális hulladék-elhelyezés helyzetével. A 

Bizottság döntése alapján 2009. I. félévétől – az ellenőrizhetőség és hatékonyság 

növelése érdekében – minden alkalommal jegyzőkönyvben rögzítik az elszállított 

hulladék mennyiségét az időpont és a hely megjelölésével. A jegyzőkönyvet az 

ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. és a Közterület Felügyelet munkatársa, valamint – igény 

szerint – a területi önkormányzati képviselő is aláírja. 

- Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. az állategészségügyi feladatok ellátása keretében 

üzemelteti az Ózd, Rombauer tér 5029 hrsz-ú ingatlanon a gyepmesteri telepet. A 

feladatellátás során jelentős mennyiségű veszélyes hulladék kezeléséről is 

gondoskodni kell. A működés során 2010-ben keletkezett veszélyes hulladék 

mennyiségi adatlapját és az előírásoknak megfelelő kezelésre vonatkozó információt 

az előterjesztés 9. melléklete tartalmazza. A gyepmesteri telep jelenlegi helyén 



 

határozott idejű működési engedéllyel rendelkezik, az állategészségügyi hatóság a 

körülményeket rendszeresen ellenőrzi és az üzemeltető kérésére évenként 

hosszabbítja az engedélyt.  

 

II. Szennyvízkezelés 
 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a Nemzeti Települési 

Szennyvíz-elvezetési és –tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II.27.) sz. 

Kormányrendeletben foglalt besorolás és határidők értelmében Ózd város esetében „a 

települési szennyvizek közműves szennyvíz-elvezetését és a szennyvizek biológiai 

szennyvíztisztítását, illetőleg a települési szennyvizek ártalommentes elhelyezését” 

legkésőbb 2010. december 31-ig meg kell valósítani. 

A vízfogyasztás és  szabályszerű szennyvízelhelyezés jelenlegi arányát érzékeltetik az 

Ózdi VÍZMŰ Kft. mellékelt levelének számadatai (10. melléklet).  

Több mint 4 és fél ezer olyan ingatlan van a városban jelenleg, amely a közüzemi 

ivóvízhálózatba be van kötve, ugyanakkor szennyvíz bekötéssel nem rendelkezik.  Ebből  

viszonylag alacsony (272) azoknak az ingatlanoknak a száma, amelyek (az adóhatóság 

adatai szerint) talajterhelési díj fizetési kötelezettség alá tartoznak, vagyis a bekötésük a 

jelenleg meglévő csatornahálózattal megoldható. A szennyvíz bekötéssel nem 

rendelkező ingatlanokból 2010-ben 5388 m
3
 szennyvíz került (települési folyékony 

hulladékként, tengelyen beszállítva) a szennyvíztelepre. (Ez a mennyiség több mint 2000 

m
3
-rel alacsonyabb a 2009-ben beszállított mennyiségnél.) 

Az Ózdi Vízmű Kft. adatai alapján a keletkező szennyvíz hozzávetőleg 1/3 része jelenleg 

nincs megfelelően kezelve, szennyezi a talajt, a talajvizet és a felszíni vizeket. A 

szennyvízelvezetés mielőbbi megoldását tehát – a jogszabályi előírások mellett – a 

környezetvédelmi, közegészségügyi szempontok is sürgetővé teszik.  

 

A megoldást célzó projekt kidolgozása és a megvalósításhoz pályázat benyújtása 

érdekében az elmúlt években a Képviselőtestület meghozta a szükséges döntéseket.  

A projekt előrehaladásáról, az utóbbi időszak fejleményeiről mellékeljük az Ózd Városi 

Csatornamű Víziközmű Társulat által összeállított tájékoztatást (11. melléklet).  

 

III. Környezeti tudat és szemléletformálás 

 

2010-ben nem volt az előző évekhez hasonló, a Környezetvédelmi Intézkedési Terv 

keretéből finanszírozott környezeti tudatformáló kampány. Felvilágosító, 

szemléletformáló tevékenység kifejtésére konkrét környezetvédelmi célú feladatok 

ellátásához kapcsolódva (pl.: a bővülő szelektív hulladékgyűjtési lehetőségek folyamatos 

propagálása) illetve környezetvédelmi célú és egyéb projektekhez (szennyvízprojekt, 

stb.) kapcsolódó rendezvények keretében került sor.  

Ugyancsak itt kell megemlíteni a Környezetközpontú Irányítási Rendszer bevezetését és 

működtetését a Polgármesteri Hivatalban, mely a szennyvízprogram kapcsán önként 

vállalt feladat volt.  

 

IV. Zöldterület-gazdálkodás 

 

A belterületi zöldterületek és a külterületi fásítások, erdők gondozásának adatairól, 

eredményeiről szóló tájékoztatást a 12. melléklet tartalmazza. A gondozott zöldterületek 

nagyságában az elmúlt időszakban számottevő változás nem volt. Az ÓZDSZOLG 



 

Nonprofit Kft. által kezelt városi zöldterületek összes területe több mint 1.300.000 m
2
, 

melynek kb. a fele intenzíven gondozott. A zöldterület fenntartására 2010-ben az 

ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. összességében több mint 49.000 e Ft (+ ÁFA) összeget 

fordított. A Környezetvédelmi Intézkedési Tervben biztosított összegből minimális 

mértékű fejlesztés valósult meg. A közterületen történt fakivágások pótlásaként a 

Stadionhoz készült új út mellett fasor telepítésére került sor. 

Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. az elmúlt időszakban elkészítette a közterületi fák 

kataszterét, amely az évenkénti pótlások és kisebb fejlesztések tervszerűségét is segíteni 

fogja. 

A domboldalakon telepített fák és erdők védelme szempontjából a városunkban és a 

környező településeken jellemző gyakori tűzkárok miatt – az egyéb gondozási munkák 

elvégzése mellett – különösen fontos a tűzvédelem. Az önkormányzati rendelet szerint is 

kötelezően ellátandó tűzvédelmi feladatok teljesítéséről és az egyéb erdősítési, 

erdővédelmi tevékenységről szintén a 12. sz. melléklet tartalmaz rövid összegzést. 

 

V. Kohászati tevékenységből visszamaradt környezeti károk 

 

Kohászati tevékenységből visszamaradt, összefüggő nagyobb területet érintő szennyezés 

a városon belül elsősorban a volt Törzsgyár területén található. Az Önkormányzatnak 

ezen szennyezés tekintetében sem tulajdonosi, sem hatósági feladata, illetve jogköre 

nincs. Környezetvédelmi szempontból azonban nem közömbös a területek 

kármentesítése és a városi környezethez illeszkedő további hasznosítása.  

A volt Törzsgyár területén az elmúlt időszakban az Ózdi Ipari Park Kft. tényfeltáró 

vizsgálatot végeztetett. A záródokumentációt az illetékes környezetvédelmi hatóság 

elfogadta. Megállapítást nyert, hogy a talajban és a talajvízben egyaránt a kadmium, 

ólom, cink és a szénhidrogén koncentrációja jelentősen meghaladja a megengedett 

szennyezettségi határértéket. Azonnali műszaki beavatkozást a környezetvédelmi 

hatóság ennek ellenére nem tartott szükségesnek, mivel nem volt tapasztalható olyan 

beoldódás a talajvízbe, amely ezt indokolná. A szennyezés nyomon követése érdekében 

monitoring rendszer kiépítését és működtetését írta elő. Végleges, jogerős döntés 

azonban ezideig nem született az ügyben, mivel vitatott a károkozásért való felelősség és 

így az intézkedési kötelezettség kérdéses. Minisztériumi megbízás alapján 2009-ben „Az 

Észak-magyarországi régióban egykor üzemelő három nagy iparvállalat tevékenysége 

következtében kialakult tartós környezeti kár megszüntetését célzó kármentesítési 

feladatok megoldását szolgáló stratégiai tevek” címmel a BIOCENTRUM 

Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft. tanulmányt készített, mely a volt ÓKÜ 

Törzsgyár és Istenmezei energiabázis és tartálypark területével is foglalkozik. Az 

Önkormányzat részére is átadott „Vezetői összefoglaló” szerint „A környezetvédelmi 

törvény alapelve – a szennyező fizet elv – alapján is indokolt a jelenleg szétforgácsolt 

tulajdonú területeket egységesen állami felelősségi körben tartani. Indokolatlan és 

társadalmi tűrőképességet veszélyeztet, hogy amíg az egyik helyen az állam vállalja a 

kötelezettségét az elmúlt időszak környezeti káraiért, addig a másik esetben ezt a 

felelősséget áthárítja. 

Fentiek, illetve a csatolt dokumentációban részletezettek megalapozzák azt a határozatt 

szakmai álláspontunkat, miszerint a szennyezések elhárítása a keletkezés ideje és 

körülményei következtében egyértelműen állami felelősségi körbe kellene, hogy 

tartozzék. Ugyanakkor a jelenlegi jogi szabályzás és az intézményrendszer 

koncepciójának állandó változása pillanatnyilag nem teszi lehetővé az ebbe az egyébként 

természetesnek tűnő megoldás végrehajtása irányába történő elmozdulást.” 



 

Az ÓIP Kft. tájékoztatása szerint az ügyben 2010. év folyamán további fejlemények nem 

történtek. 

 

VI. Levegőtisztaság-védelem 

 

A települések levegőjének szennyezettsége az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat 

(OLM) keretében működtetett – szakaszos mintavételű – mérőpontok, illetve a 

folyamatosan mérő (automata) monitorállomások mérési adatai alapján értékelhető. A 

mérési adatok szolgáltatása és a mért komponensek tekintetében is lényeges különbség 

van a régebbi manuális és az automata mintavételi helyek működése között. Az automata 

mérőhelyek folyamatosan mérnek, a kiértékelt mérési adat alapján az interneten is 

nyomon követhető a levegő minőségének alakulása. A folyamatos észlelés alapozza meg 

a szmogriadó terv készítését, melynek kötelezettsége elsősorban a nagyobb – 200 ezer 

főt elérő népességű – városokat terheli. Ennek megfelelően a meglehetősen költséges 

automata mérőhelyek a nagyobb városokban, vagy olyan területekre kerültek 

letelepítésre, ahol azt az illetékes környezetvédelmi hatóság egyéb okok miatt 

indokoltnak tartotta.  

Ózd területén az OLM keretében eddig is kizárólag manuális mérőhelyek működtek. A 

mérési adatokat ennek megfelelően időszakonként, utólagosan lehet beszerezni a 

mérőhelyek működtetőjétől, az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől. A mérőhelyekkel kapcsolatban a 

Felügyelőség az elmúlt évben az alábbi tájékoztatást adta:  

 

„Az OLM mintavételi helyek átszervezése következtében 2008. január elsejétől 

országosan megszűnt az ülepedő por vizsgálat és jelentősen lecsökkent a kén-dioxid 

mintavételi helyek száma. Ennek megfelelően Ózd városában a Volny J. u. 1. alatti 

mintavételi pont megszűnt. A fenti okból abbamaradt a Béke u. 1. szám alatti ülepedő 

por mintavétel is. A Vasvár u. 56. szám alatti nitrogén-dioxid mintavétel folytatódik.” 

 

A Vasvár u. 56. sz. épület átépítése miatt a mintavételi pont 2010. szeptemberétől a 

Polgármesteri Hivatal épületébe került áthelyezésre. A mérési adatokról a Felügyelőség 

tájékoztatását a 13. melléklet tartalmazza.  

 

A fenti mintavételi helyeken mért értékek átlaga alapján NO2 szennyezettség 

szempontjából megfelelő a levegő minősége (minősítési kategóriák: kiváló, jó, 

megfelelő, szennyezett, erősen szennyezett). A nitrogén-dioxid koncentráció változását – 

2010. havi átlagértékeknek és az elmúlt 10 év átlagértékeinek az alakulása – szintén a 

13. melléklet tartalmazza. 

A 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv alapján (a fentiekben már említett) 

2011. február 16-tól telepített automata mérőállomás a kén-dioxid, nitrogén-dioxid, 

nitrogénoxidok, szén-monoxid, ózon és szálló por (PM10) szennyezettséget méri 

folyamatosan. A mért adatok az interneten folyamatosan nyomon követhetőek. 

Összefoglaló értékelés a mérések összesen 4 hónapos időtartamának összesített adatai 

alapján fog készülni.  

Az ÓAM Kft. levegőtisztaság védelemmel kapcsolatos intézkedéseiről szóló, a 

Felügyelőségtől érkezett tájékoztatót mellékeljük (14. melléklet). 

 

Mérési eredmények nélkül is valószínűsíthető, hogy a város forgalmas útvonalak melletti 

területein a közlekedési eredetű légszennyezés, fűtési időszakban pedig az egyedi fűtésű 



 

épületek légszennyezése a meghatározó. Az egyedi fűtésű épületek esetében a szilárd 

tüzelőanyag alkalmazása esetén magasabb a szennyezés. Különösen veszélyes anyagok 

kerülnek a levegőbe a hulladékok (pl.: műanyag flakonok, gumiabroncs, stb.) háztartási 

tüzelőberendezésben történő égetése esetén.  

 

VII.  Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 
 

2010-ben az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap bevételeként kezelendő bevételeket 

a Pénzügyi Osztály adatszolgáltatása tartalmazza (15. melléklet). 

 

A befizetett környezetvédelmi bírságokból, talajterhelési díjakból és vadászati jog 

értékesítéséből származó összes bevétel 2010-ben 2.429 e Ft volt.  
  

A fenti bevételeket az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 5/1997. (III.10.) 

sz. rendelet értelmében környezetvédelmi célra kell felhasználni.  

Az Önkormányzat költségvetésében a környezetvédelmi célú kiadások – ezeken belül a 

Környezetvédelmi Intézkedési Terv kiadásai is – évről-évre meghaladják az 

Önkormányzati Környezetvédelmi Alap bevételét, ilyen módon realizálódik a 

környezetvédelmi célú felhasználás.  

 

 

2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv 
 

A 2011. évi költségvetésben a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervhez biztosított 

1.000 e Ft keretösszeg felosztására vonatkozó javaslatot a határozati javaslat tartalmazza. Az 

összeg korlátozott mértékénél fogva arra ad lehetőséget, hogy a környezetvédelmi 

szempontból fontosnak ítélt területeken a rendelkezésre álló forrásokat kiegészítse és így 

elősegítse a feladatok fokozott odafigyeléssel, eredményesebben történő ellátását.  

A 2011-ben kiemelten kezelendő célokat a határozati javaslat mellékletét képező 

Környezetvédelmi Intézkedési Terv foglalja össze, mely tartalmazza az önkormányzati 

költségvetésben éves szinten környezetvédelmi célokra előirányzott források összesítését is.  

 

(A 2011. évi költségvetés címrendjében a „környezetvédelem” önálló címként nem szerepel, 

így tájékoztatás céljából a költségvetés környezetvédelmi vonatkozású kiadási előirányzatait 

gyűjtöttük egybe.) 

 

Kérjük a tájékoztató és a javaslat megtárgyalását és elfogadását. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 

 



 

 

 
 



 

 



 

 

 



 

 
 



 

 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 



 

 



 

 



 

 
 



 

 



 

 



 

 
 



 

 



 

 



 

 
 



 

 
 

 



 

 



 

 



 

 
 



 

 
 



 

 



 

 



 

 
 



 

 
 

 



 

 



 

 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Határozati javaslat 

…/KH/2011. (IV. 21.) Határozat 

 

Tárgy: A 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi 

Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadása 

 

A Képviselő-testület a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 

 

1. A 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv végrehajtásáról szóló tájékoztatót a 

Képviselő-testület elfogadja.  

 

2. Ózd város 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervét a Képviselő-testület a 

határozat melléklete szerint hagyja jóvá. 

 

3. A 2011. évi költségvetésben a Környezetvédelmi Intézkedési Terv végrehajtásával 

kapcsolatos feladatokra előirányzott 1.000 e Ft felhasználásáról a Képviselő-testület az 

alábbiak szerint határoz:  

 Feladatok  
Tervezett 

előirányzat 
Felelős Határidő 

1/1. Kopár domboldalak 

fatelepítéseinek kiemelt 

gondozása, szükség szerinti 

 pótlás, telepítés folytatása 

400 e Ft 

Város- és 

Sportlétesítmény-

üzemeltető 

Intézmény 

vezetője 2011. 11. 30. 

1/2. Belterületi zöldterületeken, 

közparkokban fák, cserjék, 

virágok telepítése 

300 e Ft 

Város- és 

Sportlétesítmény-

üzemeltető 

Intézmény 

vezetője 2011. 11. 30. 

1/3. Köztéri hulladékgyűjtők, 

utcabútorok, virágtálak  

beszerzése és elhelyezése 

300 e Ft 

Város- és 

Sportlétesítmény-

üzemeltető 

Intézmény 

vezetője 2011. 08. 30. 

     

Összesen:         1.000 e Ft   

  

 

4. A 3. pont 1/1-1/3. alpontjaiban biztosított előirányzatok felhasználását a PH. 

Építéshatósági és Műszaki Osztállyal előzetesen egyeztetni kell.  

Felelős:  Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény vezetője 

   PH. Építéshatósági és Műszaki Osztály vezetője 

Határidő: értelemszerűen  

 

 

 



 

 

…/KH/2011. (IV. 21.) Határozat melléklete 

 

 

Ózd város 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terve 

 

 

A Környezetvédelmi Intézkedési Terv a 2002-ben elfogadott Környezetvédelmi Program 

alapján, az abban megfogalmazott hosszú távú célkitűzések, prioritások mentén határozza meg 

az éves szinten kiemelt feladatokat. A város környezeti állapotát befolyásoló célterületek 

közül értelemszerűen azokkal foglalkozik elsősorban, amelyre a feladatellátás szervezése 

során az Önkormányzatnak rálátása és ráhatása van. A kitűzött feladatok megvalósítása a 

nagyságrend, illetve pályázati támogatások igénybevétele miatt esetenként több évet vehet 

igénybe (szennyvízprogram, hulladékgazdálkodási fejlesztések, stb.) Ugyanakkor több olyan 

terület is van, ahol a lakosság egy részénél a környezettudatosság hiánya, illetve a 

szemléletváltozáshoz szükséges idő gátolja a látványosabb előrelépést (pl.: illegális 

hulladékelhelyezés problémaköre).  

 

A fentiek miatt a környezetvédelem területén a változás nem mindig látványos. Mindez 

természetszerűen az Intézkedési Tervben is tükröződik, amennyiben a megfogalmazásra 

kerülő feladatok sok esetben évente ismétlődnek, ugyanakkor nyomon követhető a 

folyamatosság és az évről-évre történő előrelépés is. 

 

 

I. Hulladékgazdálkodás 

 

I/1. Kommunális szilárd hulladék kezelés 

 

- 2009-ben megkezdte működését az ISPA projekt részeként létesült Ózd-Centeri 

Hulladéktömörítő és –átrakó Állomás, valamint hulladékudvar. Az átrakó Állomás 

megfelelő kapcsolatot biztosít a korszerű Sajókazai Hulladékkezelő Centrummal, ahol 

teljes vertikumban rendelkezésre állnak a települési hulladék korszerű kezeléséhez 

szükséges létesítmények: szigetelt lerakó, utóválogató a szelektíven begyűjtött 

hulladékhoz, komposztáló, építési-bontási hulladék feldolgozó és lehetőség van a 

szelektíven begyűjtött, hasznosításra nem kerülő veszélyes frakciók biztonságos lerakására 

is. Ettől függetlenül a nagyobb tömegben keletkező, viszonylag homogén hulladékok 

vonatkozásában továbbra is célszerű foglalkozni a helyben történő hasznosítás (vagy 

előkezelés) kérdésével. A Sajókazára történő szállítás ezen hulladékok (zöldterület 

gondozásból származó hulladékok, építési-bontási hulladék, szennyvíziszap) esetében a 

megnövekedett szállítási útvonal miatt gazdasági és környezetvédelmi szempontból sem 

előnyös. Az érintett cégeknek ezzel kapcsolatban – közösen gondolkodva – tovább kell 

keresni az optimális megoldáshoz a pályázati lehetőségeket. 

- A hulladékudvar működése révén lényegesen megnövekedett a lakossági szelektív gyűjtés 

lehetősége, bővült a szelektíven elhelyezhető hulladékok köre. A lehetőségekről az ÓHG 

Kft-nek folytatni kell a tájékoztatást a szelektív gyűjtéshez eddig is kapcsolódó PR 

tevékenység fokozott kifejtésével. 

- A hulladékudvar használatában rejlő kedvező lehetőségeket annál is inkább propagálni kell 

a lakosság felé, mivel pályázati támogatással – a Sajó-Bódva Völgye és Környéke 

Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által benyújtott, a Sajó-Bódva völgyében a 



 

települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztését célzó KEOP pályázat révén – 

újabb hulladékgyűjtő udvar létesülhet Ózdon, a Kucsera utca – Zrínyi út térségében az 

Önkormányzat által kijelölt területen. Az erről szóló képviselőtestületi határozat 

értelmében a Polgármesteri Hivatal érintett osztályainak, illetve az ÓHG Kft-nek szükség 

szerint kapcsolatot kell tartania a Társulással, és – a projekt előrehaladásának 

függvényében – el kell járni a terület megosztás és a használatra vonatkozó megállapodás 

megkötése érdekében. 

- A Gál-völgye úti hulladéklerakó 2009. július 15-ig üzemelhetett. Átmenetileg – 

előreláthatóan a rekultiváció megvalósításáig – a lerakó területén lehetőség van az inert 

hulladékok elhelyezésére. A későbbiekben azonban egyéb megoldást kell találni az építési 

– bontási törmelék helyben történő kezelésére, mivel a Sajókazára történő szállítás esetén a 

szállítási többletköltség megnövelheti az illegális elhelyezés mértékét. Amennyiben az 

építési törmelék helyben történő előkezelésével kapcsolatos tervek megvalósítása 

(területhasználat miatt vagy egyéb okokból) további önkormányzati döntést igényel, a 

döntést megalapozó szakmai anyag Képviselőtestület elé terjesztéséről az ÓHG Kft. 

gondoskodik. 

- A Gál-völgye úti hulladéklerakó rekultivációja az ismert pénzügyi problémák miatt az 

ISPA programban nem valósulhatott meg. A Sajó-Bódva Völgye és Környéke 

Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás – a Társulási Megállapodás értelmében – új 

pályázatot nyújtott be az ISPA programból kimaradt lerakók, közte az ózdi 

rekultivációjára. A fentiek miatt a rekultiváció az eredeti tervekhez képest időben 

eltolódik. 

A lerakó bezárása kapcsán, valamint a bezárás és a rekultiváció megkezdése közötti 

időszakban felmerülő feladatokat (kapcsolattartás a hatóságokkal, hatósági előírások 

betartása, stb.) a 2007-ben meghosszabbított üzemeltetési megbízás értelmében az ÓHG 

Kft. látja el. Az Önkormányzatnak fontos érdeke fűződik a tulajdonában lévő 

hulladéklerakó rekultivációjának mielőbbi megvalósításához, ezért a Társulás által erre 

benyújtott – az I. fordulóban nyertes – KEOP pályázat sorsát továbbra is figyelemmel kell 

kísérni, illetve igény esetén biztosítani kell a szükséges adatokat és közreműködést. 

- A megújuló energiahordozók közül az elmúlt időszakban a biomassza fűtési célú 

felhasználásának lehetőségeivel foglalkozott a Képviselő-testület. Az ügyben döntés még 

nem született. A klímavédelem szempontjait illetve egyéb, a fenntartható fejlődéssel 

összefüggő szempontokat mérlegelve továbbra is indokolt napirenden tartani, illetve 

tovább vizsgálni a megújuló energiahordozók felhasználásának lehetőségét a városi 

távfűtésben, esetleg egyes intézmények energiaellátásában. Az alternatív energiaforrások 

vizsgálata mellett törekedni kell a racionális energiafelhasználásra az önkormányzati 

szervezeteknél.  

 

I/2. Ózd Város Hulladékgazdálkodási Terve 

 

A jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészített helyi Hulladékgazdálkodási Terv 2004-től 

2008-ig terjedő időszakra szólt. A végrehajtásáról szóló beszámolót a Képviselőtestület 

megtárgyalta és 149/KH/2009. (X. 01.) sz. határozatával elfogadta. Egyidejűleg aktuálissá vált 

az új, 2009-től 2014-ig terjedő időszakra szóló Terv kidolgozása és elfogadása. A 

Képviselőtestület a 2010. évi költségvetésében biztosította a pénzügyi fedezetet a Terv 

elkészítésére, a tervezés megkezdését azonban az Országos Hulladékgazdálkodási Terv (2009-

2014.) (továbbiakban: OHT) Országgyűlés által történő elfogadásától tette függővé. Az elmúlt 

évek folyamán lezajlott az OHT tervezetének szakmai és társadalmi vitája, azonban az 

elfogadása továbbra is késik. Az elmúlt év végére elkészült az új hulladékgazdálkodási 



 

törvény tervezete is, elfogadása azonban szintén várat magára. A helyi tervezésben – az új 

OHT és új hulladékgazdálkodási törvény mellett – továbbra is meghatározó szerepet fog 

betölteni a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulási 

tagság, az abból adódó fejlődési irányok és kötelezettségek. 

 

I/3. Illegális hulladék-elhelyezés megelőzése, illegális hulladéklerakók felszámolása, 

közterületek tisztaságának növelése 

 

Az illegális hulladék-elhelyezés megelőzése és az illegális hulladéklerakók felszámolása 

sajnos továbbra is jelentős ráfordításokat igényel. 

Az illegális hulladéklerakók megszüntetése a jövőben a Város- és Sportlétesítmény-

üzemeltető Intézmény szakfeladatát képezi, melyet a közfoglalkoztatás lehetőségeit 

kihasználva kell ellátni.  

 

Továbbra is minden lehetséges eszközt igénybe kell venni a megelőzés céljából, melyek közül 

az alábbiakat emeljük ki: 

 

- a közszolgáltató részéről a helyi média segítségével biztosított folyamatos tájékoztatás-

felvilágosítás a szabályos hulladék-elhelyezés lehetőségéről, 

- a Közterület Felügyelet jelenléte és hatékony intézkedései, a mobiltelefonos ügyeleti 

rendszer propagálása, előrelépés a hulladékot illegálisan elhelyezők személyének 

felderítése terén, 

- a rendelkezésre álló jogi eszközök szigorú és következetes alkalmazása. 

 

A tisztaság megóvását önmagában is elősegíthetik az esztétikusan és használhatóan kialakított 

közterületek és a kellő számú köztéri hulladékgyűjtő edények. Ezt a célt szolgálja a 

Környezetvédelmi Intézkedési Terv végrehatásához biztosított keretnek a határozat 1/2. és 1/3. 

pontja szerinti felhasználása.  

 

A Városfejlesztési és –üzemeltetési bizottság a 14/VÜB/2007. (X. 24.) sz., valamint a 

2/VÜB/2009. (II. 20.) sz. Határozat értelmében továbbra is figyelemmel kíséri az illegális 

hulladék-elhelyezéssel kapcsolatos intézkedéseket, és félévi rendszerességgel napirendjére 

tűzi az érintett önkormányzati szervezetek részéről ezzel kapcsolatban összeállított 

tájékoztatást.  

 

I/4. Állategészségügyi telep működésével összefüggő hulladékkezelési feladatok 

 

A városüzemeltetési tevékenység keretében ellátott szakfeladat a gyepmesteri telep 

működtetése, illetve állategészségügyi feladatok ellátása.  

 

A tevékenység ellátásával összefüggésben keletkező, különleges kezelést igénylő hulladékok 

előírásoknak megfelelő rendezett gyűjtéséről és a kezelésre feljogosított szervezet részére 

történő átadásáról folyamatosan gondoskodni kell. A telephely határozott idejű működési 

engedélyének meghosszabbítását a szakfeladatot ellátó szervezetnek szükség szerint 

kezdeményezni kell az illetékes hatóságnál. Új, kistérségi feladatok ellátására is alkalmas 

gyepmesteri telep megvalósításához a korábbi önkormányzati döntés alapján elkészített terv és 

a (többször meghosszabbított) építési engedély rendelkezésre áll. A megvalósítás – tekintettel 

a több mint 50 M Ft-os becsült költségre – pályázati lehetőség függvénye. 

 



 

II. Szennyvízkezelés 

 

A szennyvízcsatorna-hálózat és a szennyvíztisztító telep fejlesztése továbbra is kiemelt cél.  

A 25/2002. (II.27.) sz. Kormányrendelet 2010. december 31-ben jelölte meg azt a határidőt 

ameddig – többek között – Ózd város területén is meg kell valósítani „a települési szennyvizek 

közműves szennyvíz-elvezetését és a szennyvizek biológiai szennyvíztisztítását, illetőleg a 

települési szennyvizek ártalommentes elhelyezését”. Az Önkormányzat a jogszabályi előírásra 

is tekintettel évek óta dolgozik a szennyvízprojekt megvalósításán. Jelenleg elbírálás alatt áll a 

megvalósítás érdekében benyújtott KEOP pályázat II. fordulója. 

 

A szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztése a jogszabályi kötelezettség mellett azért is elsőrendű 

fontossággal bír, mivel a családi-házas beépítésű területeken gyakorlatilag csak a 

szennyvízcsatornára történő rácsatlakozási lehetőség biztosításával lehet jelentős mértékben 

csökkenteni a talaj és az élővizek szennyezését. 

 

Mivel a program – az előterjesztés 11. mellékletében részletezettek szerint – leszűkítésre 

került, továbbra is jelentőséggel fog bírni a folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás 

színvonala és hatékonysága. Ezért fontos egyrészt az érintett területek, másrészt – a 

szolgáltatást szabályosan végző Ózdi Vízmű Kft. mellett – a piacon megjelenő és 

szabálytalanul, a környezetet szennyezve működő „szolgáltatók” lehetőség szerinti fokozott 

ellenőrzése, a Közterület Felügyelet, illetve az Ózdi Vízmű Kft. részéről, a szabálytalanságok 

felderítése és megszüntetése érdekében. 

 

A régebbi építésű szennyvízcsatornák esetében a még be nem kötött ingatlanoknál továbbra is 

az évente növekvő összegű talajterhelési díj fizetési kötelezettség ösztönzi a bekötést. 

Átgondolandó a települési folyékony hulladékkezelési díj megállapításának helyi rendeletben 

foglalt szabályozása olyan szempontból, hogy a díjmegállapítás az eddigieknél is jobban 

ösztönözze a meglévő szennyvízcsatornára a rákötést, illetve szennyvízcsatorna hiányában is a 

szennyvíz szabályos, a környezetet nem szennyező elhelyezését.  

 

A tárgyhoz kapcsolódóan meg kell még említeni, hogy az építési jogszabályok 2009-ben 

hatályba lépett változása értelmében a zárt szennyvíztároló létesítéséhez jelenleg nem kell 

lefolytatni építésügyi hatósági eljárást. A szennyvíztároló bejelentés és engedély nélkül 

létesíthető. Az új szabályozás nyomán az eddigiektől is nehezebb nyomon követni a 

környezetet szennyező szennyvíz elhelyezést. 

 

III. Környezeti tudat- és szemléletformálás 
 

A környezeti tudatosság növelése (elsősorban a szelektív hulladékgyűjtés arányának növelése 

és az illegális hulladék elhelyezés mértékének csökkentése) érdekében folytatott PR 

tevékenységre továbbra is figyelmet kell fordítani (I/3. pont szerint).  

A felvilágosító, szemléletformáló tevékenység jellegéből adódóan várhatóan csak hosszabb 

távon jár érzékelhető eredménnyel.  

 

A rendezett, esztétikus környezet önmagában is tudatformáló tényezőként érvényesül. Ezért 

fontos, hogy a város virágosítása, a közterületek, zöldterületek rendezettségének növelése – 

melynek eredményeként az elmúlt években szép sikereket ért el az Önkormányzat a „Virágos 

Magyarországért” versenyben – tovább folytatódjon. 

 



 

Környezeti tudat- és szemléletformáló hatással bír azoknak a feladatoknak a teljesítése is, 

amelyek a szennyvízprogram megvalósításával járnak (lakossággal kapcsolattartás, 

tájékoztatás), továbbá az egyéb, Európai Uniós támogatással megvalósuló városi projektek 

kísérő rendezvényei is alkalmasak a tudat- és szemléletformálásra.  

 

IV. Zöldterület gazdálkodás 
 

A pályázati lehetőségeket kihasználva az Önkormányzat jelentős nagyságú területeken végzett 

erdőtelepítést a korábbi időszakban. Az erdősítésre alkalmatlan területeken, kopár 

domboldalakon ligetes beültetések történtek, mely területekre a kiemelt gondozás és a 

pótlások elvégzése érdekében 400 e Ft ráfordítást javasolunk a Környezetvédelmi Intézkedési 

Terv keretéből. Az elültetett csemeték, de a régebbi telepítésű erdők esetében is fontos a már 

meglévő érték védelme. A környékünkön gyakran, elsősorban tavaszi időszakban jelentkező 

erdőtüzek megelőzése érdekében folytatni kell a tűzvédelmi szolgálat működtetését. Ezt 

előírja a levegő minőségének védelméről szóló 37/2005. (XII.22.) sz. önkormányzati 

rendeletben foglalt szabályozás is, mely szerint „14. §. Az önkormányzati tulajdonban lévő 

mezőgazdasági terület, erdő, nádas vonatkozásában a terület vagyonkezelője száraz, 

tűzveszélyes időszakban – különösen március és április hónapban – folyamatos tűzvédelmi 

szolgálatot működtet, melynek feladata az elsődleges jelzés és beavatkozás”.  

A meglévő erdők, fásítások védelme, ezen területek arányának növelése azért is fontos, mivel 

a telepítések az erózió ellen is védelmet nyújtanak, így áttételesen a patakoknál folyamatosan 

gondot okozó feliszapolódás – és ilyen módon az árvizek – veszélyét is csökkentik. 

A belterületi zöldterületek rehabilitációja, fejlesztése ez évben is elsősorban a 

városrehabilitációs pályázatok keretében valósul meg. Kisebb mértékű fejlesztést, fák 

telepítését teszi lehetővé a Környezetvédelmi Intézkedési Terv keretéből biztosított 300 e Ft. 

 

V. Levegőtisztaság-védelem 
 

Továbbra is indokolt a levegőszennyezettségi mérések eredményének figyelemmel kísérése, 

kapcsolattartás az illetékes környezetvédelmi hatósággal, különös tekintettel az ÓAM Kft. 

levegőszennyezésére.  

A különösen légszennyező (gumi, műanyag, stb.) hulladékok égetéséből származó eseti, 

lakossági eredetű levegőszennyezések megszüntetése – az azzal kapcsolatos kormányrendelet 

és önkormányzati rendelet előírásainak betartatása – során a Közterület Felügyeletnek van 

kiemelt feladata a felderítés, hatósági intézkedés megtétele és kezdeményezése terén.  

 

A közlekedésből származó porszennyezést a forgalmas útvonalak rendszeres takarításával – 

száraz, nyári időben lehetőség szerint locsolással – kell mérsékelni.  

 

Esetleges további intézkedés a folyamatban lévő – 4 hónapos időtartamra tervezett – 

légszennyezettség mérés eredményeinek függvényében történhet.  

 

VI. Önkormányzati Környezetvédelmi Program 

  

Az Országygyűlés 96/2009. (XII. 09.) OGY határozatával elfogadott, a 2009-2014. közötti 

időszakra szóló harmadik Nemzeti Környezetvédelmi Program (továbbiakban: Program) 

bevezetése – az első és a második Program rövid értékelését követően – a harmadik Program 

fő irányait az alábbiak szerint összegzi: 

 



 

„Jelen, harmadik Nemzeti Környezetvédelmi Program a 2009-2014. közötti időszakra szól, de 

ennél hosszabb távra is kitekint. Az ország fenntartható fejlődési pályára való átállását kívánja 

sajátos eszközeivel elősegíteni. A környezeti szempontok és összefüggések megjelenítésével, 

a társadalmi és gazdasági lehetőségekkel összehangolt, szükséges intézkedések 

meghatározásával rendszerbe foglalja a környezet védelmére irányuló célokat és feladatokat. 

A tennivalóknak a társadalmi-gazdasági munkamegosztáshoz illeszkedő, a területi 

sajátosságokat és a különböző társadalmi igényeket, szempontokat is figyelembe vevő 

megfogalmazásával a korábbinál nagyobb súlyt fektet az együttműködésre, a decentralizáció 

és a szubszidiaritás elvére.” 

 

Ahogyan arra jelen előterjesztés bevezető részében is utalás történt, az Önkormányzat 

Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata is esedékessé vált az új Program 

elfogadásával. A város fejlődése, az elmúlt időszakban elfogadott fejlesztési koncepciók és 

egyéb programok (IVS, Településfejlesztési koncepció, stb.) ugyancsak indokolják az 

Önkormányzat Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálatát és szükség szerinti 

módosítását. A felülvizsgálat elkezdése – figyelembe véve annak pénzügyi vonzatát – reálisan 

2012-re ütemezhető. A 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv keretében beszerzett 

vízminőségi és levegőszennyezettségi adatok a program felülvizsgálatához felhasználhatóak.  

 

 

Összesítő 

a környezetvédelmi vonatkozású feladatokhoz a 2011. évi költségvetésben biztosított 

kiadási előirányzatokról 

 

                 Ft 

- 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv     

feladataihoz            1.000 e Ft 

- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési     

Önkormányzati Társulás tagdíja        4.000 e Ft 

- Hulladékgazdálkodási Terv készítése 2010-2014. közötti  

időszakra (pénzmaradvány)         3.500 e Ft 

- TESCO területén, valamint az UNICO-tól visszavásárolt 

területen monitoring kutak működtetése       1.160 e Ft 

- Pályázaton elnyert konténerek ürítése (Hétes, Kiserdőalja)       305 e Ft 

- Szennyvízprogramhoz kapcsolódóan a Polgármesteri Hivatal  

MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti környezet- 

központú irányítási rendszerének működtetése         375 e Ft 

- Táblai temetővel szemben illegális hulladéklerakó megszüntetése   1.000 e Ft 

- Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek  

rekonstrukciója – engedélyezési tervek készítése    11.225 e Ft 

- Egyéb belvízrendezési, csapadékvíz elvezetési feladatok   10.600 e Ft 

Összesen:         33.165 e Ft 

 

 


