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Tájékoztató a környezet állapotáról  

2018. 

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) 

bekezdés e) pontja értelmében a települési önkormányzat illetékességi területén a környezet 

védelme érdekében elemzi, értékeli a környezet állapotát és arról szükség szerint, de legalább 

évente egyszer tájékoztatja a lakosságot. 

A környezet állapotáról szóló tájékoztató a hatóságok, intézmények adatain alapul, továbbá 

tartalmazza a KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: 

KÖZSZOLG Nonprofit Kft.), Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága (a 

továbbiakban: PVÖ Városgondnoksága), Pápa Város Önkormányzatának Közterület-

felügyelete (a továbbiakban: Közterület-felügyelet), a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. (a 

továbbiakban: Vízmű), és a Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal 

Népegészségügyi Osztály (a továbbiakban: Népegészségügy) munkája során szerzett 

tapasztalatokat és a környezetvédelmi tárgyú közigazgatási eljárások adatainak feldolgozását 

is. 

 

1. Vízellátás 

 

1.1. Ivóvízellátás 

 

2018. évben az alábbi környezetvédelmi fejlesztések történtek Pápa város ivóvízellátásához 

kapcsolódóan: 

 ivóvízhálózat rekonstrukció 900 fm van folyamatban, várható befejezés 2019. június. 

 ivóvízhálózat fővezetékek szerelvény pótlás, NA 500 és NA 300. 

 TOP -2.1.3-15-VE1-2016-00025 azonosítószámú „Települési környezetvédelmi 

infrastruktúrafejlesztések – Pápa város észak-nyugati részének csapadékvíz elvezetése és a 

Tapolcafői vízbázis védelme” projekt előkészítésére vízjogi létesítési engedély kiadásra 

került. 

Főbb paraméterek: 

A Pápa-Tapolcafő vízmű területén a feltörő vizek elvezetésére komplex vízelvezetési rendszer 

kialakítására kerül sor, amely során a területen a földben dréncsövek kerülnek elhelyezésre, 

amelyek a területén feltörő vizeket összegyűjtik és a kialakításra kerülő nyílt árkokba vezetik. 

A területen összesen 438 m nyílt árok és 79 fm zárt csapadékcsatorna kialakítására kerül sor. 

Az így összegyűjtött vizek a nyílt árkokon keresztül jutnak el a befogadóba, a Tapolca 

patakba. A Tapolca patak ezen szakasza a Horgas éren keresztül, Pápa várost délen elkerülve 

a Mezőlaki-Séd patakba juttatja el a vizeket. A nyílt árkok mellett a Forrás utca alatt, a Forrás 

és az Attyai, Csomasz Tóth Kálmán utca kereszteződésig zárt csapadékcsatorna kialakítására 

kerül sor 172 fm hosszon, amely a településről érkező csapadékvizet és a befogadó Tapolca 

patak közötti kapcsolatot teremti meg, így nem a Vízmű területén éri el a befogadót a 

településről érkező csapadékvíz. 
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Vízmű védterületen 

 nyílt felszíni árok      438 fm 

 nyílt árokhoz kapcsolódó drénszivárgó rendszer r11.585 m2 

 DN 600 zárt csapadékcsatorna    57 fm 

 D 400 zárt csapadékcsatorna     21 fm 

Közterületen 

 DN 600 zárt csapadékcsatorna 

 

1.2. Szennyvízelvezetés:  

 

 szennyvízcsatorna hálózat felújítás 600 fm van folyamatban várható befejezése 

2019.06. 

 szivattyúk beszerzése 8 db 

Nagyteljesítményű kombinált csatornamosó 

 

1.3. Szennyvízkezelés 
 

Fejlesztések: 

 technológiai gépek pótlása – fúvó, 2 db keverő, recirkulációs szivattyú 

Technológia: 

A pápai szennyvíztisztító telepen egyetlen alkalommal sem volt határérték túllépés a tisztított 

szennyvíz kibocsátásakor. 

A kibocsátott szennyvíz minőségének ellenőrzése, folyamatos határérték alatti tartása, 

különös tekintettel a foszfor kibocsátásra, a környezetterhelési díj alacsony szinten való 

tartását eredményezte. 

A foszforkibocsátás, 1 mg/1 alatt volt, 2018. évben folyamatosan. 

A foszforeltávolítást elősegíti a beérkező szennyvízben található tápanyag, mely a pápai 

szennyvíztisztító telep esetében jelentősen megnőtt. A megnövekedett tápanyag a pápai 

húsgyár megfelelő működésének köszönhet, amely 2018. évben folyamatos. 

 

2018. évben a víziközmű szolgáltatást és fejlesztéseket, a környezet védelmét szem előtt 

tartva valósította meg a Vízmű. 

 

 

2. Hulladékgazdálkodás 

 

2.1. Hulladékgyűjtés, szelektív hulladékgyűjtés 
 

A KÖZSZOLG Nonprofit Kft. tevékenysége érdemben nem változott a 2017. évhez mérten, 

mely keretében az ÉBH Nonprofit Kft. teljesítési segédjeként közreműködik a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásában. 

A feladatok ellátása a terveknek megfelelően, meghatározott ütemben zajlik. 

A fizikai munkakörben jelentkező év eleji jelentős és aggodalomra okot adó létszámhiányt 

2018. nyár végére – jelentős mértékű béremelés hatására – sikerült leküzdeni. 

A hulladékok mennyisége a korábbi évi szinthez képest – becslések alapján – növekedni fog. 

Az év végi záró kimutatás összeállítása még folyamatban van a KÖZSZOLG Nonprofit Kft-

nél. 

A KÖZSZOLG Nonprofit Kft. tapasztalatai szerint a szolgáltatási területükön az illegális 

hulladék elhagyás növekedett. Ez problémát jelent, mind a hulladékgyűjtő sziget és konténer 

hálózat közvetlen közelében, mind azoktól függetlenül. Ennek fényében javaslatot tettek a 
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hulladékgyűjtő sziget hálózat további csökkentésére és a házhoz menő gyűjtési rendszer 

erősítésére. A KÖZSZOLG Nonprofit Kft. véleménye szerint kizárólag a lakótelepi 

környezetben található gyűjtőpontok megtartása szükséges a lakossági ellátás fenntartásához. 

 

2.2. Hulladék lerakó fenntartás: 

 

A KÖZSZOLG Nonprofit Kft. 2018. év vonatkozásában maradéktalanul eleget tett fenntartási 

és monitoring, továbbá adatszolgáltatási kötelezettségének, melyet a környezetvédelmi 

hatóság ellenőrzött és mindent rendben talált. 

A gázfáklya villám- és érintésvédelmi felülvizsgálati dokumentumai tárgyévben lejártak. 

Kísérletet tettek a felülvizsgálat megújítására, azonban a saját felülvizsgálójuk álláspontja 

alapján a gázfáklya bekötései szabálytalanok és jelentős beruházási szükséglet merülne fel a 

szabványosítás biztosításával összefüggésben, melyet nem tud a Kft. vállalni. 

Tekintettel arra, hogy a depóniában a KÖZSZOLG Nonprofit Kft. üzemeltetési tapasztalata 

alapján nincs, illetve nagyon minimális mennyiségű depóniagáz keletkezik – mely a 

szakaszos üzemeltetéshez sem elegendő –, kísérletet tettek az IPPC engedély módosítására 

abban a vonatkozásában, hogy a gázgyűjtő rendszer üzemeltetésére vonatkozó kötelezettség 

törlésre kerüljön. 

Sajnálatos módon az ügyben másodfokon eljáró Pest Megyei Kormányhivatal álláspontja 

alapján az üzemeltetéshez elegendő gáz van a rendszerben, így az engedély módosítása iránti 

kérelmet a Kormányhivatal elutasította, így a Kft. üzemeltetési kötelezettsége fennmaradt, 

azonban a gázfáklya üzemeltethetőségével kapcsolatos problémák (felülvizsgálati 

dokumentumok hiánya és kevés gáz) fennmaradtak. 

Jelenleg szakértő felkutatása zajlik a gázfáklya lejárt felülvizsgálati dokumentumainak pótlása 

tekintetében másodszakvélemény elkészítése érdekében. Amennyiben a másodszakvélemény 

is megerősíti a saját felülvizsgáló álláspontját, úgy a szabványosítás érdekében a KÖZSZOLG 

Nonprofit Kft. árajánlatot kér. 

 

3. Hatósági ellenőrzés 

3.1. Közterület-felügyelet 

 

Feladatellátás jogszabályi keretei: 

A Közterület-felügyelet Pápa város közigazgatási területén törvényben, kormányrendeletben, 

önkormányzati rendeletekben meghatározott tevékenységet lát el, ennek keretében Pápa város 

környezeti állapotát érintő főbb feladatai: 

 a közterületek rendjére, tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység 

megelőzése, megakadályozása, megszüntetése, ill. szankcionálása, 

 közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának 

ellenőrzésében, 

 önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértések megelőzése, 

megszüntetése, szankcionálása. 

 

Feladatellátás személyi feltételei: 

felügyelet vezető 1 fő 

felügyelő             7 fő 

ügykezelő            1 fő  
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Kiemelt feladatok: 

Környezetvédelem 

A Közterület-felügyelet nagy hangsúlyt fektet a közterületek tisztántartásának ellenőrzésére, a 

köztisztasági szabálysértések visszaszorítására, a települési hulladékkal kapcsolatos, a 

környezetvédelmi rendeletben foglaltak ellenőrzésére. Fontos feladat tavasztól-őszig a 

gyomfertőzött közterületek és ingatlanok feltárása is, és ha szükséges az intézkedések 

megtétele, továbbítása a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztályának 

környezetvédelmi ügyintézője felé.   

A Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztályának környezetvédelmi ügyintézőjével e 

téren szoros kapcsolatot tartanak fenn, közös helyszíni bejárásokat, ellenőrzéseket végznek. 

 

Kiemelt környezetvédelmi ellenőrzések során alkalmazott intézkedések: 

A Közterület-felügyelet 116 alkalommal végzett ellenőrzést az illegális hulladéklerakó 

helyeken és a Rigó ltp.-en, a használtcikk piacok ellenőrzése 24 alkalommal történt meg. 

A város területén kialakított szelektív hulladékgyűjtő szigeteken és annak környezetében 

megnövekedett az illegálisan lerakott települési hulladék mennyisége. A kialakított szelektív 

hulladék szigetek közül 5 szigethez térfigyelő kamera rendszer lett kiépítve. A 

kamerarendszer felvételei alapján 28 esetben tudtak intézkedni, amelyből 21 feljelentés és 7 

helyszíni bírság kiszabása történt meg. A Közterület-felügyelet 2018. évi munkája során 664 

alkalommal végzett köztisztasági intézkedést, 62 esetben kezdeményezett szabálysértési 

eljárást köztisztasági szabálysértés elkövetése miatt, helyszíni bírság kiszabására 10 

alkalommal került sor, 45 esetben kezdeményezett eljárást gazos, gyomfertőzött ingatlanok 

miatt, lejárt műszaki érvényességű és hatósági jelzés nélküli gépjárművek esetén 101 

alkalommal adott ki felszólítást, 7 ügyben közigazgatási hatósági eljárást kezdeményezett 

lejárt műszaki érvényességű gépjárművel kapcsolatban, 1 esetben közigazgatási hatósági 

eljárást kezdeményezett pótkocsi közterületen való tárolása miatt, 14 közigazgatási hatósági 

eljárást kezdeményezett zöldfelületen való parkolásért és 2280 egyéb intézkedést tett 

önkormányzati rendeletben foglaltak alapján. A Közterület-felügyelet összesen 3112 ügyben 

intézkedett. 

 

3.2. Népegészségügy 

 

Az alábbiak összefoglalóan és röviden tartalmazzák a Népegészségügy 2018. évi környezet- 

és település-egészségügyi munkájából azokat az eseményeket/ügyeket, melyek – megítélésük 

szerint – a lakosság érdeklődésére is számot tarthatnak: 

 

Kémiai-biológiai légszennyezettséggel kapcsolatos kérdésekben bejelentés, megkeresés nem 

érkezett a Népegészségügyhöz.  

 

Iparbiztonsági ellenőrzés 1 alkalommal, 2018. 11. 08-án a Veszprém Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége részvételével történt. A népegészségügyi hatóság 

bevonásával az ellenőrző hatóságok a 2018. 10.18-i ammónia környezetbe való kikerülésével 

kapcsolatos körülményeket vizsgálták. A vizsgálatot követően a szükséges javítások (tömítés 

cserék) megtörténtek. 
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Veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek engedélyezése ügyében a Népegészségügy 

1 esetben adott ki szakhatósági hozzájárulást.  

 

Szökőkutak, ivókutak felmérése és vízminőségi vizsgálatainak megléte kiemelt feladat volt 

2018-ban. Pápa és a csatolt településrészeken 2 ivókút, 3 szökőkút, 10 egyéb közkút működik. 

A közkutakat a Pápai Víz-és Csatornamű Zrt. üzemelteti, a szökőkutak és ivókutak a PVÖ 

Városgondnoksága üzemeltetésébe tartoznak. Valamennyi kút hálózatról üzemel, azonban 

rendszeres vízminőségi vizsgálatok nem történtek. A Népegészségügy 2018. 05.28-án kelt 

levelében felhívta az önkormányzat figyelmét, hogy a nem vizsgált, vagy nem megfelelő 

vízminőségű kutakat, szökőkutakat jól láthatóan „nem ivóvíz” feliratú táblával kell ellátni és a 

tábla pótlásáról gondoskodni kell. A Népegészségügy a megadott lista szerinti kutak közül 

szúrópróba szerűen kiválasztva a hatósági vízvizsgálatot végzett a Pápa, Rigó ltp.- i, és a 

Göncöl u.-i játszótérnél üzemelő közkút esetében (mindkettőt a Vízmű üzemelteti). A 

VEMKH Népegészségügyi Főosztálya Laboratóriumi Osztály által végzett laboratóriumi 

vizsgálat a Rigó ltp-i kút vizének bakteriálisan szennyezettségét igazolta.  Az eredményről az 

üzemeltető értesült, a fertőtlenítést elvégezte, majd a vizet saját hatáskörben ismét 

bevizsgálta. Eszerint az bakteriológiai szennyezettséget már nem mutatott. Ez az eset jó példa 

volt arra, hogy a jövőben vízvizsgálatok elvégzésére ill. a megfelelő feliratok kihelyezésére, 

pótlására nagyobb gondot kell fektetni. 

 

Pápa-Mátyusháza közkifolyó hatósági vízmintavétele során észlelt bakteriális szennyeződésre 

utaló mutatók és a víz magas vastartalma miatt az üzemeltető a Vízmű számára a 

Népegészségügy rendelkező határozatot adott ki. (Az üzemeltető 2017-ben a vastartalom 

vonatkozásában a Népegészségügytől kérte egyedi határérték megállapítását, azonban 

201/2001 (X.25.) Korm. rendelet 7. § és a 98/83 EK irányelv alapján ez elutasításra került.) A 

vízszolgáltató az elrendelt intézkedést úgy teljesíti, hogy 2018. július 1-től palackozott vizet 

szállít a kérdéses területre.  

 

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 

szabályairól szóló 1999. évi XLII. tv. (NvTv) –hez kapcsolódóan 2018-ban 81 ellenőrzést 

végzett a Népegészségügy. Ebből 16 közterületen (pályaudvar, buszmegálló, játszótér). Az 

ellenőrzések 50%-ban munkaidőn kívül történtek. Jogsértő magatartást az ellenőrzések nem 

észleltek, bírság nem került kiszabására. Közérdekű bejelentés nem érkezett. 

 

Panaszok, közérdekű bejelentések: 

2018. október 31-ig a Népegészségügyhöz érkezett környezet- és településügyi kérdéseket 

érintő panasz- ill. közérdekű bejelentések száma összesen: 17 db  

 társasházban folytatott állattartásból adódó szennyeződés és szag: 1 db   

 lakáskörülményekből, életvitelből adódó környezet szennyezések: 2 db  

 kullancsok, rágcsálók elszaporodása közterületen: 1 db  

 állattartás, ehhez kapcsolódóan rágcsálók, legyek elszaporodása: 1 db  

 hulladék felhalmozás ingatlanon belül: 8 db   

 rágcsálók elszaporodása magán ingatlanon: 2 db   

 hulladék égetése miatt füst képződés: 1 db   

 hulladékgyűjtő sziget rendetlensége, konténermosásból adódó szennyvíz okozta 

közterület szennyezés: 1 db  
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3.3. Környezetvédelmi hatóság (jegyzői hatáskör) 

Az előző évekhez hasonlóan a környezetvédelmi hatóság kiemelt feladatként kezelte a 

hulladékgazdálkodási ügyeket. 

 

Az illegális hulladéklerakások, elhagyott hulladékok felderítését a közterület felügyelők, a 

PVÖ Városgondnoksága és a jegyző folyamatosan végzik. A város közterületein, 

magántulajdonú ingatlanain az idén is több helyen találtak illegális szemétlerakásokat, 

melyeket a hulladék tulajdonosával felszámoltattak, vagy ha annak kilétére nem derült fény, 

magántulajdonú ingatlanok esetében azt az adott ingatlan tulajdonosa szüntette meg.  

Három, elhagyott hulladékkal szennyezett, részben önkormányzati tulajdonú ingatlan 

esetében jegyzői hatáskör hiányában eljárást kezdeményezett a jegyző a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztályánál annak érdekében, hogy az ingatlanhasználók tegyenek eleget 

hulladékgazdálkodási kötelezettségüknek és ne az adott ingatlanon halmozzák fel 

hulladékukat. Az eljárások jelenleg folyamatban vannak a Főosztálynál. 

A közterületeken elhagyott hulladékok felszámolása sajnos továbbra is folyamatos munkát 

biztosít a PVÖ Városgondnoksága részére. 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó szerződés 

megkötése érdekében az Önkormányzat 2018. évben közbeszerzési eljárást kezdeményezett a 

közszolgáltató kiválasztása érdekében. Az eljárás jelenleg folyamatban van. 

 

Jegyzői hatáskörben a környezetvédelmi ügyintéző feladatkörébe tartoznak a 

hulladékgazdálkodás, zajvédelem, vízgazdálkodás, fás szárú növények védelme, a gyom- és 

parlagfű-mentesítési eljárások, a bejelentés-köteles ipari tevékenységek nyilvántartásba 

vétele, ellenőrzése, a bejelentés- és telepengedély-köteles ipari tevékenységek engedélyezése, 

ellenőrzése, továbbá az önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek előkészítése. 

A jegyzői hatáskörbe tartozó környezetvédelmi tárgyú ügyek 2018. évi megoszlása 2018. 

november 1-jéig, ügytípusonként: 

Ügytípus Darabszám 

Bejelentés- és telepengedély-köteles ipari tevékenységek 117 

Gyom- és parlagfű-mentesítés 328 

Zajvédelem 66 

Szakhatósági állásfoglalás 28 

Fakivágási eljárások 144 

Hulladékgazdálkodási ügyek 133 

Panasz ügyek 25 

Környezetvédelmi gyűjtőszámú ügyek 33 

Egyéb vegyes ügyek 297 

Összesen: 1171 

 

 

4. Élővilág védelme 

 

4.1. Élővilág védelme, zöldfelület-gondozás 
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A PVÖ Városgondnoksága Pápa Város közigazgatási határain belül végzi a közterületeken a 

fűnyírási, cserje és sövénygondozási feladatokat, az egynyári virágágyások gondozását. 

A zöldterület-gondozás elsősorban fűnyírást jelent. A város rendszeresen nyírt közterületein 

az idei évben 8 alkalommal történt fűnyírás. 

 

Az utcai sorfák gallyazási munkái egész éven át zajlottak. 

A fakivágások a jegyző által kiadott fakivágási határozatok alapján történtek. 

Tárgyidőszakban Borsosgyőrön, a Vásár utcában, a Fáy lakótelepen, a Vasút utcában, 

Kéttornyúlakon, a Várkertben, az Erzsébet ligetben voltak fakivágások. Az elszáradt utcai 

sorfák kivágása egész éven át húzódó feladat volt. 

A város közterületein lévő gesztenyefák aknázó moly elleni védekezését két alkalommal 

külső vállalkozó végezte. 

 

Az egynyári virágágyások területe az év során 2600 m2-re bővült. A tavasszal 28.000 tő 

egynyári virágpalánta került elültetésre, míg az őszi időszakban a frekventált területekre 

11.000 tő árvácska került. 

 

A körforgalmakba, egynyári ágyásokba 490 rózsatövet, 380 örökzöldet ültetett el a PVÖ 

Városgondnoksága. 

 

A zöldterületek gondozását teljes mértékben saját dolgozók végezték el. 

 

2018. év során az utcai sorfák pótlása saját költségvetésből az alábbi helyeken történt: 

Borsosgyőr 51 db Celli u. 15 db 

Zárda u. 2 db Fő tér  5 db 

Várkert 1 db Igal u. 1 db 

Jókai u. 8 db Kertész u. 2 db 

Körforgalmak 2 db 

 

4.2. Környezeti nevelés 
 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 101/2010 (VII.8.) számú határozatával 

döntött a „Fogadj örökbe egy közterületet” program elindításáról 2010. szeptember 1. 

időponttal. 

 

A program célja a közterületi zöldterületek környezeti színvonalának emelése, a zöld 

növényzettel borított közterületek növelése, a lakókörnyezetünk kulturáltabb, igényesebb 

kialakítása, minőségének javítása és megőrzése, esztétikusabb utcakép megteremtése, a 

közterületen felhalmozott illegális hulladéklerakások megszüntetése a lakosság, az 

öntevékeny civil szervezetek, intézmények és az Önkormányzat közös munkájának 

eredményeképpen. 

 

A programra jelentkezhet természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet (továbbiakban együtt: szerződő fél). 

 

A jelentkezés során a szerződő félnek írásban rögzítenie kell mely közterületet, annak 

mekkora részét, milyen típusú gondozás mellett kívánja örökbe fogadni. 
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A PVÖ Városgondnoksága a szerződő féllel határozatlan időre, de legalább 1 évre 

együttműködési megállapodást köt. 

 

Az együttműködési megállapodásban rögzítésre kerül a kitűzött cél, a szerződő fél által vállalt 

feladatok köre és a vállalt feladatok teljesítéséhez igényelt növények, eszközök, anyagok 

listája, valamint a PVÖ Városgondnoksága által a feladatok megvalósításához vállalt, 

szükséges intézkedések köre. 

 

Az együttműködési megállapodásban rögzített, igényelt növények, eszközök, anyagok 

ellenértékének megtérítése számla ellenében utólagos kifizetéssel történik. 

Az egy megállapodáson belül igényelt növényekre, eszközökre, anyagokra vonatkozó 

számlák összértéke nem haladhatja meg a bruttó 50.000,-Ft-ot. 

 

Jelenleg 42 db együttműködési megállapodás van érvényben. 

 

4.3. Parlagfű-gyommentesítés 

 

Az előző évekhez hasonlóan kiemelt feladat volt a parlagfű és más allergén gyomok 

visszaszorítására. A PVÖ Városgondnoksága végezte a gyomtalanítást az Önkormányzat 

tulajdonában lévő ingatlanokon és a közterületeken.  

A gyomfertőzöttség megszüntetésére irányuló eljárásokban a növényvédelmi bírság 

kiszabásán túl a döntéshozatal is a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási 

Hivatala Agrárügyi Főosztálya (a továbbiakban: Agrárügyi Főosztály) feladata. Azonban az 

eljárás egyéb lépései, mint például a felderítés, ellenőrzés, közérdekű védekezés elrendelése, 

továbbra is a jegyző hatáskörébe tartoznak.  

A Közterület-felügyelet munkatársainak közreműködésével folyamatosan ellenőrizték a 

belterületi ingatlanok gyomfertőzöttségét. Azon ingatlanok tulajdonosait, használóit, akik nem 

teljesítették kötelezettségüket, a jegyző áttétele alapján az Agrárügyi Főosztály határozattal 

szólította fel az elhanyagolt ingatlanok gyommentesítésének teljesítésére. Gyomfertőzöttség 

megszüntetése érdekében 83 döntéshozatalt kezdeményezett a jegyző a Agrárügyi 

Főosztálynál.  

Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokon és a közterületeken Pápa Város 

Önkormányzatának Városgondnoksága végezte a gyomtalanítást, kaszálást. 

 

4.4. Zaj- és rezgésvédelem 
 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. 

rendelet határozza meg a zajvédelmi hatáskört. A szabályozás a rendelet 1. mellékletében 

meghatározott tevékenységekkel (Pl.: építés, gépjárműjavítás, kereskedelem, vendéglátás, 

szabadidős tevékenység) kapcsolatos zajvédelmi ügyekben a települési önkormányzat 

jegyzőjét ruházza fel hatáskörrel. 2018-ban 66 db zajvédelmi eljárás volt. 
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4.5. Levegőtisztaság védelem 

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a levegő 

minőségét meghatározott időközönként vizsgálja. A város NO2 koncentrációját manuális 

mérésekkel vizsgálják.  

 

 

 

Összeállította:  Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

Timáné Nagy Zita köztisztviselő 

 

 

Pápa, 2018. 12. 14. 

Dr. Áldozó Tamás 

polgármester 


