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Tájékoztató a környezet állapotáról  

2016. 

 

A környezet védelméről 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 

Pápa-Tapolcafő vízbázis védelemben tartása a Vízmű kiemelt üzemeltetői feladatai közé 

tartozik. 

A folyamatosan feltörő források vizének elvezetésével, a Tapolca patak karbantartásával 

biztosítják a belső és külső védőterület biztonságát. 

A hidrogeológiai A és B védőterületeket folyamatosan bejárják, szennyezést, vagy a földtani 

közeget veszélyeztető tevékenységet nem tapasztaltak. 

2016. évben Pápa-Tapolcafő védőterülete, védőövezete nem szennyeződött, nem sérült.  

Ivóvízhálózat rekonstrukció történt az alábbi utcákban (AC vezetékek cseréje KPE 

minőségűre): Avar u, Eszterházy u., Külső-Győri u., Szilágyi és Bocsor utcákban 1150 fm 

hosszban. 

2016. évre áthúzódik a Pápa, Avar és Esterházy utcai ivóvízhálózat rekonstrukciója 700 fm 

hosszban. 

 

1.2. Szennyvízkezelés 
 

A kibocsátott szennyvíz minőségének biztosítása miatt nagyon fontos a gépi berendezések, 

eszközök jó állapotban tartása, amelyet felújítással, új beszerzéssel vagy nagyjavítással 

biztosít a Vízmű. 2016. évben kiemelt feladat az energia felhasználás csökkentése. 

Pápa szennyvíztisztító telep: 

- gépek, berendezések felújítása: szivattyúk felújítása, előülepítő híd áramleszedő felújítása, 

szennyvíztelepi technológia szivattyúk felújítása, 

- durvarács tehermentesítése: tehermentesítő nyomóvezeték bővítése (energiacsökkentés),  
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- technológiai módosítás: II. sz. levegőztető medence üzemen kívül helyezése 

(energiacsökkentés), 

- új, hatékony fúvó beszerzése (energiacsökkentés). 

 

Szennyvízhálózat: 

Megkezdődött az egykori Kiliáni ltp. tehermentesítő főgyűjtő I. ütemű hálózati 

rekonstrukciója. 

A Vízmű üzemeltetése alatt álló négy telepen a kibocsátott szennyvíz tekintetében egyetlen 

alkalommal sem volt határérték túllépés. A környezetterhelési díjban növekedés nem volt 

észlelhető. 

Kiemelkedő figyelmet fordítanak a foszfor kibocsátására, amelyet a 2016. évben mind a négy 

telepen 1 mg/1 alatt tartottak. 

A Vízmű folyamatos mintavételezés mellett követi nyomon a kibocsátott szennyvíz 

minőségét. A vízfolyásokban a szennyvízkibocsátás miatt szennyezés dúsulás nem volt 

megfigyelhető. 

A Pápai Szennyvíztisztító Telepen 7 db monitoring kút üzemel, amelyekkel a felszín alatti 

vizek állapotát vizsgáljuk.  

 

 

2. Hulladékgazdálkodás 

 

2.1. Hulladékgyűjtés, szelektív hulladékgyűjtés 
 

2016. évben számos, az ügyfelek szempontjából kézzel fogható és látványos változás történt a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával összefüggésben. 

 

2016. év elején létrejött az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 

Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: NHKV Zrt.), mely 2016. április 1-jétől állami koordináló 

szervként számos területen átrendezte a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátási 

rendszerét. 

 

Az NHKV Zrt. rendszerben való megjelenése számos anomáliát és nehézséget okozott a 

KÖZSZOLG Nonprofit Kft. részére: az eddig is dinamikusan változó jogi környezet még 

átláthatatlanabbá, végrehajthatatlanabbá vált. Leglátványosabb változás, hogy az NHKV Zrt. 

2016. április óta nem bocsátott ki hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlát. A számlázás 

és a bevételek elmaradása egyrészt finanszírozási problémát eredményezett, másrészt a 

számlák év végi kibocsátása miatti ügyfél elégedetlenséget a KÖZSZOLG Nonprofit Kft-nek 

kellett kezelni november, december hónapok során. 

 

A bevételek elmaradása ellenére a KÖZSZOLG Nonprofit Kft. számos fejlesztést hajtott 

végre 2016. év során, melyek célja a magasabb színvonalú hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás biztosítása volt. 

 

2016. évben a KÖZSZOLG Nonprofit Kft. jelentősen átszervezte hulladékgazdálkodási 

logisztikáját. Ennek eredményeként a tavalyi évhez képest nagyságrendileg 19.000 km-rel, a 

2014. évi adatokhoz viszonyítva nagyságrendileg 37.000 km-rel csökkentette a teljes éves 

kocsi futás mértékét úgy, hogy a megtakarítás mellett tevékenységük 2016. májustól házhoz 

menő elkülönített hulladékgyűjtéssel bővült, továbbá a gyűjtött és kezelt hulladékok összes 

mennyisége a tavalyi évhez mérten nagyságrendileg 5 %-kal, tavalyelőtthöz mérten 10 %-kal 

növekedett. (1. ábra) 
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1. ábra 

 

A KÖZSZOLG Nonprofit Kft. 2016. év során szinte teljes mértékben megszüntette a 

közterületi 5 m
3
-es konténerek alkalmazását és a csillagjáratos gyűjtés szintje ezzel 

minimálisra csökkent. Az új 1,1 m
3
-es gyűjtőedények ürítése járatszerűen történik, ezzel 

jelentősen növelve a szállítási ágazat hatékonyságát. 

 

A kihelyezett új konténereket minden esetben a lakosság valós szerződés állományának 

megfelelően méretezték és emellett zárásuk is megtörtént annak érdekében, hogy az 

illetéktelen igénybevétel megakadályozható legyen. 

 

Súlyos problémát okozott a KÖZSZOLG Nonprofit Kft. feladatellátásában a hulladékgyűjtő 

szigetek jelentős idegenanyag terhelése is. Bizonyos esetekben a terheltség mértéke elérte a 

60 – 80 %-ot is. Ezen szennyezés csökkentése érdekében a szigeteket lezárták, így az 

anyagáramok sokat tisztultak. 

 

A KÖZSZOLG Nonprofit Kft. tapasztalata szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

igénybevétele szempontjából sok ingatlanhasználó – a közterületi konténerek lezárását 

követően – az addigi illegális, konténerben történő elhelyezés helyett nem a jogszerű 

megoldást, szerződéses literszám növelést választotta, hanem jelentősen megnőtt a 

közterületen elhelyezett illegális hulladék mennyisége. 

 

2.2. Hulladék lerakó fenntartás: 

 

A KÖZSZOLG Nonprofit Kft. 2016. év vonatkozásában maradéktalanul eleget tett fenntartási 

és monitoring, továbbá adatszolgáltatási kötelezettségének, melyet a környezetvédelmi 

hatóság ellenőrzött és mindent rendben talált. 
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3. Hatósági ellenőrzés 

3.1. Közterület-felügyelet 

 

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. 

 

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

köztisztasági szabálysértések visszaszorítására, a települési hulladékkal kapcsolatos, a 

környezetvédelmi rendeletben foglaltak ellenőrzésére, különös tekintettel tavasztól őszig a 

gyomfertőzött közterületek és ingatlanok feltárására, továbbítására a szükséges intézkedések 

megtétele céljából.  

A Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztályának környezetvédelmi ügyintézőjével e 

téren szoros kapcsolatban állnak, több esetben közös helyszíni bejárásokat, ellenőrzéseket 

tartottak. 

 

2016-ban a Közterület-felügyelet a környezet védelmében az alábbi intézkedéseket tette és az 

alábbi hatósági eljárásokat kezdeményezte:  

- 80 alkalommal végzett az illegális hulladék lerakóhelyeken és a Rigó ltp-en helyszíni 

ellenőrzést. 

- Nyílttéri égetés észlelése esetén 1 esetben eljárást kezdeményezett. 

- Köztisztasági szabálysértés elkövetése miatt 4 esetben szabálysértési eljárást 

kezdeményezett. 

- Elhagyott hulladékok észlelése estén rendszeresen jelzést tett a PVÖ Városgondnoksága 

felé. 

- Közterületen történő gépjárműbontás miatt 2 esetben eljárást kezdeményezett. 

- Növényvédelmi védekezés érdekében folyamatosan ellenőriz és jelez az eljáró hatóság 

felé. (24 alkalommal továbbított gyomfertőzött ingatlanokról adatokat.) 

- 18 közigazgatási hatósági eljárást kezdeményezett lejárt műszaki érvényességű gépjármű 

esetén, ebből 2 volt felszólítás. 

- 7 közigazgatási hatósági eljárást kezdeményezett pótkocsi közterületen tárolása miatt. 

- 2 közigazgatási hatósági eljárást kezdeményezett hatósági jelzés nélküli gépjármű miatt. 

- 24 közigazgatási hatósági eljárást kezdeményezett zöldfelületen parkolásért. 

- 32 felszólítást tett közterület tisztántartási kötelezettség teljesítésére. 

- 16 közigazgatási hatósági eljárást kezdeményezett közterület tisztántartási kötelezettség 

elmulasztása miatt. 

- 2 alkalommal szállíttatott el üzemképtelen gépjárművet. 

 

3.2. Népegészségügy 

 

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 

szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény alapján a Népegészségügy közegészségügyi-
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járványügyi szakügyintézői, továbbá a járási tisztifőorvos is végezhetnek ellenőrzést. Az 

ellenőrzések munkaidőben zajlanak, amennyiben lehetőség adódik, úgy az adott szakterületi 

ellenőrzéshez kapcsolódóan, illetve a kampányfeladatok idején.  

Kampányfeladatként tárgyévben az ÁNTSZ-OTH országos munkatervében a közforgalmú 

közlekedésre szolgáló autóbuszok, vasutak szerelvényeinek és megállóinak ellenőrzését 

határozták meg, március és szeptember hónapokban 2-2 hét időtartamban. A célellenőrzésre 

járási hivatalonként 100-100 ellenőrzési számot határozott meg az OTH.  

Az ellenőrzési számok környezet-és település-egészségügy területen 2016-ban a következők:  

- nem kampányidőszakban végzett ellenőrzés: 3 

- kampányidőszakban végzett ellenőrzés: 100  

Az első kampányidőszakban a Népegészségügy a PVÖ Városgondnokságának 

üzemeltetésében lévő helyi autóbusz megállókat ellenőrizte. Megállapítást nyert, hogy több 

helyen hiányoztak a dohányzást tiltó szabvány táblák, ezekben az esetekben végzést adtak ki, 

szám szerint: 35 db  

A második kampányidőszakban kizárólag az ENYKK ZRT. helyi és helyközi autóbuszainál 

történt vizsgálat. Az ENYKK az OTH-tól felmentéssel rendelkezik, mely értelmében 

engedélyezett számára a szabványtábla szövegével megegyező, de a szabványtáblától kisebb 

méretű tábla kihelyezése. Az autóbuszok jelölése – ennek megfelelően - mindenben megfelelt 

a jogszabályi előírásoknak. 

Az ellenőrzések során dohányzási tilalmat megszegő magánszemély nem került látótérbe, sem 

az ellenőrzött cégek, sem magánszemély vonatkozásában nem szabott ki bírságot a 

Népegészségügy. 

 

Pápa városa vonatkozásában a Népegészségügy 2016. évben végzett környezet - és település-

egészségügyi munkája az alábbi volt: 

 

1. Immissziós vizsgálatokra, mérésekre tárgyévben nem került sor. Kémiai-biológiai 

légszennyezettséggel kapcsolatos kérdésekben sem volt megkeresés.  

 

2. Üdülőhelyek, szállodák, panziók egyéb szálláshelyek: az egyéb szálláshelyek jogszabályi 

változás következtében tárgyévtől kezdődően már nem tartoznak a Népegészségügy 

ellenőrzési hatáskörébe.  

2016-ban mindössze egy szálláshely kezdte meg működését. Hatósági ellenőrzése a 

megnyitást követően megtörtént, az üzemelés körülményei a közegészségügyi 

jogszabályoknak megfeleltek.  

A területen üzemelő további szálláshelyek ellenőrzését a korábbi években a hatóság 

elvégezte. Az akkori ellenőrzések során olyan körülmény, hiányosság, mely tárgyévben a 

soron kívüli ellenőrzést indokolta volna, nem merült fel, így ezeket az egységeket 2016-

ban a Népegészségügy nem kontrollálta.   

A szezonálisan működő táborok (kulturális jellegű-, napközis-, úszó-, lovagló-, és egyéb 

táborok) közül 2016-ban 12 táborszervező 16 tábort jelentett be. Foglalkoztatási jellegüket 

tekintve a 16 táborból 5 sport tábor, 9 kulturális jellegű tábor volt, a fennmaradó 2 tábor 

napközis táborként működött. Valamennyi tábor ellenőrzése megtörtént. Az ellenőrzések 

során megállapították, hogy a tábort szervezők a szükséges szülői nyilatkozatokat 

beszerezték, igyekeztek jó és kulturált körülményeket, széleskörű és minden igényt 

kielégítő programot biztosítani a táborozóknak. Az ellenőrzésekhez kapcsolódóan 

intézkedésre nem volt szükség.  

3. Fürdőhelyet érintően: a Népegészségügy 2016-ban 2 alkalommal ellenőrizte a 

Várkertfürdő üzemelési körülményeinek közegészségügyi feltételeit. A fürdő, strand és 

egyéb kapcsolódó létesítményeinek ellenőrzés a nyári strandszezon előtt 1 alkalommal, 
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majd július hónapban történt meg.  A szezonális ellenőrzés során vizsgálati szempont volt, 

hogy az új beléptető rendszerrel regisztrált létszám és az ebből adódó vízterhelés ne 

haladja meg a jogszabályban előírtakat. Ennek a kritériumnak a Várkertfürdő megfelelt. 

Sem a Népegészségügy által végzett önálló közegészségügyi ellenőrzés, sem a Veszprém 

Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályával közösen végzett 

közegészségügyi és kémiai biztonsági ellenőrzés nem tárt fel hiányosságot.  

A Várkertfürdő a korábbi évek vízminőségi vizsgálatai alapján a Népegészségügynél 

kérelmezte, hogy az önkontroll vizsgálatok gyakoriságát csökkenteni lehessen, továbbá 

azt is, hogy bizonyos vízösszetételre vonatkozó kémiai vizsgálatokat saját működtetésű 

„mini laborban” végezhessen el. A Népegészségügy a kérelmet helyben hagyta, és ennek 

megfelelően módosították került a fürdő üzemeltetési szabályzatát is.  

A hatósági vizsgálatok során a medencék vízminőségével kapcsolatosan ebben az évben 

akadtak problémák, az üzemeltető azonban saját hatáskörben eljárva megtette a szükséges 

intézkedéseket, így a Népegészségügynek már nem kellett rendelkezni. A kontroll 

laborvizsgálati eredményeket az üzemeltető a hatóságnak bemutatta. A fürdő 

működésével kapcsolatosan panaszbejelentés ez évben nem érkezett.  

A városban további 1 vendéglátó helyen üzemel jakuzzi, mint közfürdő, melyet a 

szezonban szintén ellenőriztek. Hiányosság akkor nem merült fel, de a hatósági vízminták 

határérték feletti bakteriális szennyezettséget és határérték feletti kémiai összetevő 

értékeket mutattak. A vízminőség javítására ez a szolgáltató is soron kívül intézkedett, s a 

kontroll vízminőségi vizsgálatok már megfelelő eredményeket igazoltak.  

4. Pápa és a településrészeket érintő vízjogi engedélyezési eljárásban 3 esetben adott a 

Népegészségügy szakhatósági hozzájárulást.  

5. Pápa város ivóvízellátását biztosító Vízmű vízszolgáltatásának, és a vízminőségi 

paraméterek vizsgálatának felügyelete a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztálya hatáskörébe tartozik. A Főosztály a Népegészségügy felé 

hiányosságot nem jelzett.  

Ivóvízzel kapcsolatos problémáról 1 esetben érkezett lakossági panaszbejelentés, 

miszerint Pápa Pálháza puszta egykori szolgálati lakásaiban – melyek azóta 

magántulajdonban vannak – ihatatlan a víz (sárga és büdös). A kivizsgálás során 

megállapították, hogy Pápa Pálháza pusztán az Agroprodukt ZRt. az egyedi vízszolgáltató, 

aki egy mélyfúrású kúttal rendelkezik és a víz átadására háromoldalú megállapodást kötött 

Vízművel és Pápa Város Önkormányzatával. A szolgáltatott víz bakteriális 

szennyezettséget nem mutat, de magas vastartalommal rendelkezik, mely egyrészt élvezeti 

értékét rontja, másrészt indikátor paraméter, mely kiküszöbölésére megfelelő műszaki 

berendezéseket lehet és szükséges alkalmazni.  

6. Nem veszélyes hulladékok begyűjtésével, szállításával, kezelésével kapcsolatosan 3 

szakkérdés ügyben volt közreműködő a Népegészségügy a környezetvédelmi hatóság 

megkeresésére. 

7. A Népegészségügy illetékességi területén működő oktató, nevelő és gondozó intézmények 

a következők: 3 bölcsőde, 11 óvoda, 7 általános és 6 középiskola, 4 családi napközi, mely 

egy telephelyen működik és 3 lakásotthon.  

A bölcsődék közül a tárgyévben a Fenyveserdő Bölcsődében került sor ellenőrzésre. 

Közegészségügyi hiányosság nem merült fel, ugyanakkor megállapították, hogy a korábbi 

években pályázati pénzből ide telepített terápiás medence személyi feltételek hiányában 

továbbra sem működik, bár a visszajelzések szerint nagy igény lenne rá. További két 

bölcsőde ellenőrzése még ez évben várható, mivel az ÁNTSZ- OTH munkatervi 

szempontjai alapján 2016-ban fel kell mérni a sószobákat, a Bóbita és Napsugár 

Bölcsődék rendelkeznek ilyen helyiséggel. Az ellenőrzés központilag szerkesztett, 

egységes szempontrendszer szerint, felmérési kérdőív alapján történik. A korábbi évek 
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tapasztalatai szerint összefoglalóan elmondható, hogy a bölcsődék jó higiénés 

körülmények között, megfelelő tárgyi és személyi feltételek mellett üzemelnek. 

Óvodák, általános iskolák tárgyévben tervezett ellenőrzésére nem került sor, mivel azokat 

az ÁNTSZ-OTH kiemelt munkatervi szempontjai szerint 2013-2014-2015-ben teljes 

körűen vizsgálták. 

Tárgyévben 1 családi napközi létesült. A családi napközik kis létszámmal, nagyon jó 

körülmények között működnek, és 2016-ban ÁNTSZ- OTH munkatervi szempontjai 

alapján, kérdőíves felméréssel hiánytalanul ellenőrizték azokat.  

Középiskolákat a megelőző években, kollégiumokat 2015-ben felülvizsgálták szintén 

ÁNTSZ- OTH munkaterv szerint, így ezek ellenőrzésére 2016-ban nem került sor.   

8. A Népegészségügy építéshatósági eljárásokban szakhatóságként működött közre, építési 

engedélyek kiadásában 10 esetben. 

9. Panaszok, közérdekű bejelentések: 2016 október 27-ig a Népegészségügyhöz érkezett 

környezet- és település-egészségügyi tárgyú vagy ilyen jellegű kérdéseket is érintő 

panaszok és közérdekű bejelentések száma összesen: 32 db (az előző évi bejelentéseket 38 

% -al meghaladja). A beadványok mintegy felében a bejelentők egyidejűleg több 

körülmény ellen is szót emeltek. 

A panaszok, közérdekű bejelentések az alábbi témakörben érkeztek:  

- szennyvíz okozta terület elöntés, szennyeződés: 4 db 

- fürdővíz, nem megfelelően működő kereskedelmi szálláshely: 1 db 

- szemét felhalmozás, elhagyott hulladék: 13 db  

- humán fekália okozta terület szennyezés: 2 db 

- állattartás: 5 db 

- ivóvíz minősége: 1 db 

- egyéb: 6 db  

 

A Népegészségügy 14 esetben önállóan, vagy más hatósághoz csatlakozva maga is végzett 

helyszíni szemlét.  

10. A Népegészségügy környezet- és település-egészségüggyel kapcsolatos feladatai során az 

alábbi ellenőrzés számokat teljesítette:  

- összes ellenőrzés száma: 170 db ebből  

o a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 

forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény alapján 

végzett ellenőrzés: 103 db 

o utóellenőrzés: 5 db.   

Az ellenőrzési számokat kedvezőtlenül befolyásolta, hogy a környezet-egészségügyi 

feladatokat főállásban ellátó 1 fő közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző 2016. 

február elején távozott a Népegészségügytől, és helyére csak májusban érkezett 

szakirányú képzettséggel rendelkező pályakezdő. 

 

3.3. Környezetvédelmi hatóság (jegyzői hatáskör) 

 

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

felügyelők, a PVÖ Városgondnoksága, a hatóságok, illetve a jegyző folyamatosan végzik. A 

város közterületein, magántulajdonú ingatlanain az idén is több helyen találtunk illegális 

szemétlerakókat, melyeket a hulladék tulajdonosával felszámoltattunk, vagy ha annak kilétére 

nem derült fény, magántulajdonú ingatlanok esetében annak tulajdonosa szüntette meg. 

Közterületeken elhagyott illegális szemétlerakók felszámolása folyamatos munkát biztosít a 

PVÖ Városgondnoksága részére. 
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Hét, elhagyott hulladékkal szennyezett, részben önkormányzati tulajdonú ingatlan esetében 

jegyzői hatáskör hiányában eljárást kezdeményeztünk a Fejér Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályánál annak érdekében, hogy az 

ingatlanhasználók tegyenek eleget hulladékgazdálkodási kötelezettségüknek és ne az adott 

ingatlanon halmozzák fel hulladékukat. Az eljárások folyamatban vannak a Főosztálynál. 

 

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 2016. évi megoszlása 

ügytípusonként: 

Ügytípus 

 

Darabszám 

 

Bejelentés- és telepengedély-köteles ipari tevékenységek 202 

Gyom- és parlagfű-mentesítés 286 

Zajvédelem 50 

Szakhatósági állásfoglalás 37 

Fakivágási eljárások 160 

Hulladékgazdálkodási ügyek 320 

Panasz ügyek 82 

Környezetvédelmi gyűjtőszámú ügyek 235 

Egyéb vegyes ügyek 4 

Összesen: 1.376 

 

4. Élővilág védelme 

 

4.1. Élővilág védelme, zöldfelület-gondozás 

Pápa Város közigazgatási határain belül 711766 m
2
 zöldterület, 2217 m

2
 egynyári virág 7195 

m
2
 játszótér, 651765 füves-cserjés terület gondozását végzi a PVÖ Városgondnoksága. 

A zöldterület-gondozás elsősorban fűnyírási munkálatokat takar. A város rendszeresen nyírt 

közterületein az idei évben 8 alkalommal történt fűnyírás. 

Az utcai sorfák gallyazási munkálatai a téli időszak folyamán történtek, így került sor a 

Hunyadi utcai, Árpád utcai, Kisfaludy utcai, Vásár utcai, Korona utcai és a Szabó Ervin utcai 

fák nyesésére.  

Az utcai sorfák kivágását a PVÖ Városgondnoksága egyrészt a Polgármesteri Hivatal 

Városfejlesztési Osztálya által kiadott fakivágási határozatok alapján, másrészt az 

önkormányzati tulajdonú közterületek fenntartására, kezelésére vonatkozó kötelezettsége 

alapján saját hatáskörében végzi. Az idei évben a Teleki utcában, Szalmavári úton, a 

Várkertben, a Lehel utcában, az Eszterházy utcában volt favágás. 

A város közterületein lévő gesztenyefák tekintetében az aknázó moly elleni védekezést 

vállalkozó bevonásával két alkalommal végeztette el a PVÖ Városgondnoksága. 
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A cserjegondozás főként a lakótelepekre koncentrálódott, a volt Kilián ltp., Vajda ltp., Huszár 

ltp. területein, ezenkívül az Erzsébet-ligetben és a Várkertben történt. 

Az egynyári virágágyások területére a tavaszi időszakban 30 ezer palántát ültetettek, az őszi 

időszakban pedig a frekventált területeken 11.000 tő árvácskát. 

Az ágyások területe nőtt, ugyanakkor átstrukturálása eredményeképp nem csak egynyári 

növények, hanem mosott kő, talajtakaró rózsa, évelő növények és örökzöldek kombinálásával 

lehetőség nyílt az egynyári növények és árvácskák számának csökkentésére. 

A körforgalmak és az átstrukturált ágyások kialakításához megközelítőleg 1000 talajtakaró 

rózsa és 2500 örökzöld növényt ültettek. 

 

2016. év tavaszán saját költségvetésből az alábbi helyeken került sor fa pótlására: 

 Gróf u.   4 db 

 Igal ltp.  8 db 

 Vajda ltp  2 db 

 Korona u.  6 db 

 Batthyányi u.  2 db 

 Kertész u.  9 db 

 Jókai u.  3 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. 

A PVÖ Városgondnoksága a szerződő féllel határozatlan időre, de legkevesebb 1 évre 

együttműködési megállapodást köt. 

Az együttműködési megállapodásban rögzített, igényelt növények, eszközök, anyagok 

ellenértéknek 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 67 db együttműködési megállapodás van érvényben. 
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4.3. Parlagfű-gyommentesítés 

Az előző évekhez hasonlóan nagy gondot fordítottunk 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 ez évtől a növényvédelmi bírság 

kiszabásán túl a döntéshozatal átkerült a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Élelmiszerbiztonsági Növény- és Talajvédelmi Főosztályhoz (a továbbiakban: Főosztály), 

azonban az eljárás egyéb lépései, mint például a felderítés, ellenőrzés, közérdekű védekezés 

elrendelése, továbbra is a jegyző hatáskörébe tartoznak. Az eljárás technikai jellegű változása 

nem érintette a jegyző felderítési munkáját, ezért a Közterület-felügyelet munkatársainak 

közreműködésével a környezetvédelmi hatóság folyamatosan ellenőrizte az ingatlanok 

gyomfertőzöttségét. Azon ingatlanok tulajdonosait, használóit, akik nem teljesítették 

kötelezettségüket, a jegyző áttétele alapján a Főosztály határozattal szólította fel az 

elhanyagolt ingatlanok gyommentesítésének teljesítésére. Gyomfertőzöttség megszüntetése 

érdekében 63 döntéshozatalt kezdeményezett a jegyző a Főosztálynál.  

Az Állami Számvevőszék 2013-2015. közötti időszakra vonatkozóan, „A parlagfű elleni 

védekezés ellenőrzése” tárgyú adatbekéréssel kereste meg a jegyzőt augusztusban. Az 

ellenőrzési időszakra vonatkozó 87 db dokumentumot egy az erre a célra rendelkezésre álló 

internetes felületre kellett feltölteni. Az eljárás során az Állami Számvevőszék ellenőre a 

helyszínen is áttekintette a bekért dokumentumokat, amiket rendben talált. Az ellenőrzésről 

szóló záró jelentését az Állami Számvevőszék várhatóan 2017. elején készíti el. 

 

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. 2016-ban 53 db zajvédelmi eljárás volt. 

 

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, 2016. 12. 19. 

Dr. Áldozó Tamás 

polgármester 


