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I. 

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel: 89/515-000 

Fax: 89/515-083  

E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

 

Tájékoztató a környezet állapotáról 

 

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 Pápa Város Önkormányzatának Közterület-

felügyelete (Közterület-felügyelet) és a Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 

Szakigazgatási Szerv Pápai Kistérségi Intézete adatain alapul, továbbá a Pápai Köztisztasági 

és Szolgáltató Kft. (KÖZSZOLG Kft.), a Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága 

(Városgondnokság) és a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. munkája során szerzett tapasztalatokat 

és a környezetvédelmi tárgyú közigazgatási eljárások adatainak feldolgozását is tartalmazza.  

 

1 Vízellátás, szennyvízkezelés 

 

1.1 Ivóvízellátás 

 

A Pápa-Tapolcafő vízbázis védelem alá helyezése kapcsán új diagnosztikai eljárás 

megindítása és védőidomok kijelölése kezdődött el.  A vízbázis és környékén megjelenő 

források vizének bevezetése a Tapolca patak felújított medrébe megtörtént. A Pápai Víz- és 

Csatornamű Zrt. folyamatosan végzi a patak medrének tisztítását, karbantartását, annak 

érdekében, hogy a napi 29.600 m
3
 mennyiségű víz elvezetését biztosítani tudja.  

2011. évben megkezdődött a város területén az aszbesztcement anyagú ivóvíz vezetékek 

kiváltása, amely során évi több kilométer hosszú vezeték és bekötés cseréje történik 

folyamatosan.   

 

1.2 Szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás 

 

Cél a jelenlegi technológiával elérhető legkisebb szennyvízterhelés kibocsátása a felszíni 

vizekbe. 

Minden kibocsátási paraméter tekintetében jelentősen az előírt határérték alatt működik a 

szennyvíztisztító telep. 

Ez évben lezárult a biológiai foszformentesítő próbaüzem a szennyvíztisztító telepen. 

A Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. védőerdőt telepített a Pápa, Határ utca –Szabó Dezső utca 

körül, annak érdekében, hogy a zavaró bűzhatást csökkentse. 

 

1.3 Monitoring hálózat 

 

A Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. folyamatos monitoring méréseket végez a felszín alatti vizek 

minőségének megfigyelésére. 

A 2011. évben a felszín alatti vizek és felszín alatti közeg védelmére és monitorozására 2 db 

új kutat létesítettek és felújítottak 2 db meglévőt.  

mailto:polgarmester@papa.hu
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A pápai szennyvíztisztító telep tisztított szennyvíz befogadója a Mezőlaki-Séd, amely az 

Országos Vízgazdálkodási Tervben a Marcal-Rába vízgyűjtő ökológiai folyosójának része. 

Kiemelten figyelemmel kell kísérni a szennyvízkibocsátást, a felszín alatti közeg és a felszín 

alatti vizek minőségét. 

 

2 Hulladékgazdálkodás 
 

2.1 Hulladékgyűjtés 
 

A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi 

közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató a KÖZSZOLG Kft.  A 

települési szilárd hulladékokat a KÖZSZOLG Kft. gyűjti össze, a hulladék elszállítására és 

ártalmatlanítására pedig alvállalkozói szerződést kötött, így ennek keretében a települési 

szilárd hulladékot az ajkai lerakón ártalmatlanítják. 

 

A KÖZSZOLG Kft. továbbá végezte egyéb nem veszélyes hulladékok kezelését és 

gondoskodott a Pápa, Téglagyári út 0503/2 hrsz. alatti ingatlanon található 2009. év nyarán 

felhagyott és rekultivációra váró hulladéklerakó engedély szerinti fenntartásáról. Ez év nyarán 

próbaüzemet tartott az Észak – Balatoni Térség Regionális Szilárdhulladék Kezelési 

Önkormányzati Társulás tulajdonát képező Pápa, Szabó Dezső utca 0993/12 hrsz. ingatlanon 

található hulladékátrakó és válogatóműben. 

 

2011. július 1-jén hatályba lépett a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról szóló 13/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelet, mely jelentős változásokat 

hozott magával a közszolgáltatás szervezésében. 2011. év nyarán a rendeletnek megfelelően 

megkezdődött a közszolgáltatást igénybe vevő háztartásokkal, valamint gazdálkodókkal a 

közszolgáltatási szerződések megkötése.  A rendeletben foglaltaknak megfelelően az 

Öreghegyet, a Kishegyet, a Törzsökhegyet és a közigazgatásilag Pápához tartozó, 

gyűjtőjárművel megközelíthető külterületeket is bevontuk a közszolgáltatásba. 

 

2011. november 29-én az Észak – Balatoni Térség Regionális Szilárdhulladék Kezelési 

Önkormányzati Társulás átadta az Észak Balatoni Hulladékkezelési Kft. részére a Pápa, Szabó 

Dezső 0993/12 hrsz. ingatlanon elkészült hulladékkezelő létesítményt. Az Észak Balatoni 

Hulladékkezelési Kft. pedig üzemeltetésre továbbadta a KÖZSZOLG Kft.-nek. A 

hulladékkezelő létesítmény üzemeltetésének indulása 2012. első negyedévében várható. 

 

A KÖZSZOLG Kft. hulladékkezelési tevékenységének jelentős részét a lakosság és 

gazdálkodó szervezetek hulladékának begyűjtése és a hulladékok kezelésre történő átadása 

teszi ki. A közszolgáltatás ellátása során a KÖZSZOLG Kft. a rendszeresített 50 l, 110 l és 

240 l-es edényekből, valamint jellemzően társasházak, illetve gazdálkodók esetében 2,5 m
3
 és 

5 m
3
-es konténerekből gyűjti be a települési szilárd hulladékot. 

 

2011 nyarától megkezdődött a saját informatikai rendszer kifejlesztése, amely a megkötött 

közszolgáltatási szerződések, valamint a szolgáltatást igénybe vevő fogyasztók pontos 

nyilvántartását szolgálja a továbbiakban.  

 

A KÖZSZOLG Kft. a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásáról szóló 13/2011. (V. 30.) önkormányzati rendeletnek megfelelően törekedett 

arra, hogy a szolgáltatásba újonnan becsatolt területek tekintetében a régi rendszer szerinti 

konténeres hulladékszállítást megszüntesse, ennek megfelelően 2011. november 15-én az 

Öreghegy, a Kishegy, a Törzsökhely területéről véglegesen elszállította a konténereket. A 
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többi edényes gyűjtésre alkalmas területről folyamatosan távolítják el a konténereket. A kellő 

átmeneti idő biztosította, hogy jelentős illegális lerakások nem keletkeztek. 

 

A KÖZSZOLG Kft. által a következő évre tervezett jelentősebb feladatok: 

 a Téglagyári úti telephelyen tárolt inert hulladékok hasznosítása (letörés), illetve 

rekultivációra történő előkészítése 

 a Téglagyári úti telephelyen az engedélyezést követően üzemszerű működés 

biztosítása  

 a Szabó Dezső utcai telephely üzemszerű működésének biztosítása 

 a Szabó Dezső utcai telephelyen hulladékudvar létesítése, engedélyeztetése és 

üzemszerű működésének biztosítása 

 a települési szilárd hulladék begyűjtési rendszer felülvizsgálata 

 

A város területén a Talajerőgazdálkodási Kft. a települési folyékony hulladékra vonatkozó 

kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató, amely 

a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 

rendeletben meghatározott díjak alkalmazásával végzi tevékenységét. 

 

2.2 Szelektív hulladékgyűjtés 

 

A szelektív hulladékok könnyebb gyűjthetősége érdekében a KÖZSZOLG Kft. az 

úgynevezett LOT 3 rendszer keretében jelenleg 18 hulladékgyűjtő szigetet tart fenn, ahol 1,3 

m
3
-es konténerekben történik a papír, a műanyag és az üveg hulladék elkülönített gyűjtése. 

Várhatóan 2012. I. negyedévében további 34 szelektív gyűjtőszigettel bővül a rendszer, ahol a 

kihelyezendő gyűjtőedények 1,1 m
3
-esek lesznek.  

 

2.3 Hulladéklerakó 

 

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Szilárdhulladék-kezelési Rendszer teljes beindulása 

vélelmezhetően 2012. évben meg fog történni. Hamarosan megkezdődik a válogató és 

átrakóállomások beüzemelése. A központi telep helyreállítása tekintetében nem rendelkezünk 

pontos információval. 

 

2.4 Veszélyes hulladékok 

 

A veszélyes hulladékok keletkezésének, nyilvántartásának, gyűjtésének, kezelésének 

ellenőrzése, az ezzel kapcsolatos hatósági feladatok ellátása az illetékes környezetvédelmi 

felügyelőség hatáskörébe tartozik. 

2.5 Hulladékgazdálkodási ellenőrzés 

 

Ebben az évben is kiemelt feladat volt az illegális hulladéklerakások felszámolása, amelyet a 

rendőrség, a közterület-felügyelők és a Városgondnokság folyamatosan végez.  

A város peremterületein az idén is több helyen találtunk illegális szemétlerakásokat, 

amelyeket a hulladék tulajdonosával felszámoltattuk, vagy ha annak kilétére nem derült fény, 

ezt a Városgondnokság szüntette meg.  

 

Az illegális hulladékok felderítése és felszámolása mellett idén hét alkalommal, szombaton és 

vasárnap is ellenőriztük a „lomizással” foglalkozókat, valamint a hulladék felhalmozókat. A 

hulladékgazdálkodással kapcsolatos átfogó ellenőrzéseken az eljáró hatóság mellett részt 
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vettek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri 

Főigazgatóság Veszprém Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság Pápai Kirendeltségének, a 

Városi Rendőrkapitányságának és a Közterület-felügyeletének munkatársai is. Az ellenőrzés 

az érintett ingatlan tulajdonosainak, használóinak előzetes kiértesítése nélkül történt. A 

helyszíni ellenőrzések során a jelenlévő hatóságok a hatáskörükbe utalt kérdések tekintetében 

jártak el, amely során 10 esetben indítottak eljárást. A jegyző környezetvédelmi jogkörében 

eljárva 15 esetben találta indokoltnak eljárás megindítását.  

 
 

3 Levegőtisztaság – védelem 
 

A levegő minőségét meghatározott időközönként a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség vizsgálja. A város NO2 koncentrációját manuális 

mérésekkel vizsgálják a Fő u. 12. szám alatt és a Vajda Péter lakótelepen. A Felügyelőség a 

mérési adatokat a www.kvvm.hu/olm honlapon tartja nyilván. 

A különböző légszennyező források szerepe a város légszennyezettség állapotának 

alakulásában eltérő: 

 

3.1.Lakossági légszennyezés 

A lakossági légszennyezés a korszerű fűtőberendezéseknek köszönhetően nem jelentős. 

Néhány esetben azonban hatósági intézkedésre volt szükség légszennyezés miatt, melyeket az 

elöregedett, elhanyagolt kémények, nem megfelelő tüzelőberendezés és nem szabványos 

tüzelőanyag használata okozott. 

A háztartási fűtési tevékenységgel okozott légszennyezésre, valamint az avar és kerti hulladék 

égetésére vonatkozó előírásokat Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a 

környezet védelméről szóló 41/2005. (XII. 16.) önkormányzati rendelete szabályozza. Ezek 

betartását a jegyző környezetvédelmi jogkörében eljárva a Közterület-felügyelet 

munkatársaival folyamatosan ellenőrizte. 

2011. január 15-től hatályba lépett a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. 

rendelet, amely a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló törvény- 

ben meghatározott kistérség körzetközponti feladatot ellátó települési önkormányzat jegyzője 

hatáskörébe utalja első fokon a nem gazdasági tevékenység keretében működő diffúz 

légszennyező forrással kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyet, azaz a nyílt téri 

égetést. A hatóság részéről több ízben is történt eljárás megindítása, illetve levegőtisztaság-

védelmi bírság kiszabása,  

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Pápai 

Kistérségi Intézetének tájékoztatása szerint immissziós vizsgálatokra, mérésekre megkeresés 

tárgyi évben nem érkezett. Kémiai-biológiai légszennyezettséggel kapcsolatos kérdésekben 

ügyfél a hatóságot nem kereste meg. A korábbi években az indioor légszennyezettséggel 

kapcsolatos, ún. „divatos panaszbejelentések” ez évben nem fordultak elő. 

 

3.2.Ipari légszennyezés 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó bejelentés- 

köteles légszennyező pontforrásokat a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi 

és Vízügyi Felügyelőség tartja nyilván. A város területén számos bejelentésre nem kötelezett 

pontforrás is üzemel. 
 

4 Zaj- és rezgésvédelem 
 

A zajvédelmi hatáskört a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet határozza meg. A szabályozás a rendelet 1. mellékletében 

http://www.kvvm.hu/olm
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meghatározott tevékenységekkel (pl.: építés, gépjárműjavítás, kereskedelem, vendéglátás, 

szabadidős tevékenység) kapcsolatos zajvédelmi ügyekben a kistérség székhelye szerinti 

település önkormányzat jegyzőjét ruházza fel hatáskörrel.  

Ez évben 20 esetben indult zajkibocsátási határérték megállapítására vonatkozó eljárás. 
 

5 Élővilág védelme 
 

5.1 Zöldfelület gondozás 
 

A város közigazgatási határain belül 711.766 m
2
 zöldterület, 1.900 m

2
 egynyári virág, 7.195 

m
2
 játszótér, 651.765 m

2
 füves, cserjés terület gondozását végzi a Városgondnokság. 

A zöldterületek 70 %-át saját munkaerővel, a fennmaradó 30 %-nyi terület gondozását pedig 

szerződés szerint külső vállalkozó bevonásával végzi, amely 197.855 m
2 

terület fűnyírását és 

8.758 m
2
 terület sövénygondozását jelenti. 

 

2011. év őszén az Önkormányzat pénzügyi támogatásával utcai sorfák pótlása történt az 

alábbi helyeken: 

 Kertész u.   4 db díszcseresznye 

 Szabó D. u. 8.  1 db gömbakác 

 Esterházy u.  5 db hársfa 

 Kéttornyúlak  5 db gömbakác 

 Korona u. 34.   1 db gömbakác  

 Zárda u.   2 db juhar 

Tapolcafő játszótér  5 db kínai nyár 

 Gyimóti u.   6 db gömbjuhar 

   Vajda ltp. játszótér    4 db hársfa  

 Veszprémi u.   2 db kőris 

Képző u.   5 db vérszilva 

Várkert u.   1 db vérbükk 

Milleniumi park 1 db kőris 

Győri út   3 db kínai nyár 

Gróf u. parkoló  2 db kőris 

Pápakovácsi u.  12 db kőris 

     

5.2 Parlagfű-, gyommentesítés 
 

Az előző évekhez hasonlóan nagy gondot fordítottunk a parlagfű és más allergén gyomok 

visszaszorítására. Májusban a Pápa és Vidéke hetilapban és a Pápa TV Képújságjában futó 

cikkekben hívtuk fel a lakosság figyelmét a parlagfű és más gyomnövények irtására. 

 

Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok gyomtalanítását a Városgondnokság végezte.  

Az elhanyagolt ingatlanok tulajdonosait határozatban szólítottuk fel gyommentesítési 

kötelezettségükre. 166 esetben indítottunk eljárást. Az ingatlanok tulajdonosai a felszólítást 

követően elvégezték a gyomtalanítást, ezért a Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és 

Talajvédelmi Igazgatóságának ez évben belterületen egy alkalommal kellett növényvédelmi 

bírságot kiszabnia. 
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5.3 Környezeti nevelés 
 

Évente részt veszünk szervezői, közreműködői szinten „Jeles Napjaink” (Föld Napja, 

Madarak és Fák Napja, stb.) városi rendezvényein. A Madarak és Fák Napján a helyi sajtóban 

hívtuk fel a lakosság figyelmét a környezetünk védelmének fontosságára.  

 

A Képviselőtestület jóváhagyásával útjára indult az elmúlt évben a „Fogadj örökbe egy 

közterületet” programot, melynek végrehajtását a város közterületeinek fenntartásáért, 

karbantartásáért felelős Városgondnokság látja el. A program iránt eddig többen érdeklődtek, 

ezidáig 22 db megállapodás született. 
 

5.4 Civil és külső szervezetekkel folytatott együttműködés 
 

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, a Vidékfejlesztési Minisztérium és az 

Önkéntes Központ Alapítvány 2011. május 21-én országos hulladékgyűjtési akciót szervezett. 

A „TEszedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért!” címmel megszervezett megmozdulás 

célja az volt, hogy egyetlen nap leforgása alatt a lehető legtöbb hulladéktól tisztuljon meg az 

egész ország. Az akció keretében a jegyző, mint környezetvédelmi hatóság aktívan részt vett 

az elhagyott hulladék helyének, valamint összetételének meghatározásában. A helyszíni 

szemlék során 11 db helyszín került beazonosításra. A felszámolt illegális hulladék 

elhelyezésekből származó hulladékot a KÖZSZOLG Kft. díjmentesen fogadta be. 

 

 

 

Pápa, 2011. december 14. 

 

Dr. Áldozó Tamás sk. 

polgármester 
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II. 

 

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel: 89/515-000 

Fax: 89/313-989  

E-mail: jegyzo@papa.hu  

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 
Városfejlesztési Osztály: 

 

Az előző években a PVÖ Városgondnoksága és Közterület-felügyelete több alkalommal 

jelezte, hogy forgalomszegény – önkormányzati tulajdonú – ingatlanokon, útszéleken, 

árokpartokon elhagyott hulladékot talált. Sajnos a hulladékok az elszállítást követően 

„újratermelődtek” ezeken a területeken. Az elszállított hulladékok összetétele alapján vegyes 

háztartási hulladékok, lomtalanításból visszamaradt, értékesíthetetlen, selejtté vált hulladékok, 

fém visszanyerése során hátramaradt, jellemzően műanyag hűtőbelsők, TV-k hulladékai 

voltak. 

Annak érdekében, hogy ezek ne az utak szélére kerüljenek, a PVÖ Közterület-felügyeletének 

bevonásával folyamatos ellenőrzés alá vontuk a lomtalanítással, fémek gyűjtésével, 

bontásával foglalkozó ügyfeleket. 2008 és 2010 között 18 napon végeztünk ellenőrzéseket az 

általunk ismertté vált ilyen jellegű tevékenységet folytatóknál. 

Amennyiben az ellenőrzések során olyan tevékenységre, hulladék-felhalmozásra utaló jelet 

találtunk, amely nem jegyzői hatáskörbe tartozott, arról értesítettük az illetékes hatóságot.  

 

A gyorsabb, hatékonyabb eljárások érdekében az idei évben ellenőrzéseinket a Városi 

Rendőrkapitányság és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pápai Kirendeltsége munkatársainak 

bevonásával végeztük.  

Így első kézből tudott saját hatáskörben intézkedni minden illetékes hatóság, hiszen 

hulladékgazdálkodás területén a hulladék típusától, a hulladék keletkezésétől függően több 

hatóságnak van hatásköre eljárni. 

Az eljárásra jogosult hatóságok: 

- környezetvédelmi felügyelőség, 

- jegyző, 

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal, 

- Közterület-felügyelet, 

- rendőrség. 

 

A helyszíni szemlék időpontját a hétvégékre időzítettük, feltételezvén, hogy ebben az 

időszakban több ügyfél otthon tartózkodik, ezzel még eredményesebben tudunk eljárni. 

Összegezve elmondható, hogy azoknál, akik fém hulladékot gyűjtenek, a gyűjtött anyagok 

bontása, szétdarabolása során visszamaradt értékesíthetetlen, jellemzően műanyag hulladékok 

elhelyezése jelent problémát. 

A lomtalanítással foglalkozó ügyfeleknél a már értékesíthetetlen, visszamaradt, tönkrement 

hulladékok felhalmozása jelent problémát.  

mailto:jegyzo@papa.hu
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A helyszíni ellenőrzéseket kiterjesztettük azon ingatlantulajdonosokra is, akik nem tartoznak a 

fent megjelölt egyik tevékenységi körhöz sem, azonban a házuk tája szemetes, illetve az 

általuk termelt hulladékok elhelyezésével nem tudnak elszámolni.  

 

 

Az idei évben 10 akció zajlott le:  

- ez évben 7 komplex, társhatóságokkal együtt végzett ellenőrzést tartottunk; 

- a március hónapban szervezett lomtalanítás napjain, ill. a lomtalanítást megelőző 

napon a Közterület-felügyelettel együtt végeztünk ellenőrzéseket; 

- tevékenyen részt vettünk a „TeSzedd” – Önkéntesen a tiszta Magyarországért 

akció szervezésében. Az akció koordinálásáról a Közép-dunántúli 

Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság gondoskodott. Az akció célja az volt, 

hogy minél nagyobb terület mentesüljön az elhagyott hulladékoktól. Ennek 

keretében hulladékgyűjtés volt a Várkert és az Erzsébet liget területén. 

- Pápa város jegyzőjével, a Szociális és Egészségügyi Osztály osztályvezetőjével, a 

PVÖ Közterület-felügyeletének vezetőjével két alkalommal közös ellenőrzést 

tartottunk. 

 

 

2011. évi komplex ellenőrzések 

 

 

Eljáró hatóságok 

Intézkedések száma (db) 

február 

19-20. 

július 

16. 

augusztus 

6. 

november 

19-20. 

december 

10. 

 

Összesen 

Jegyző –  

Városfejlesztési 

Osztály 

6 4 4 5 0 19 

Jegyző –  

Szociális és 

Egészségügyi 

Osztály 

- 4 0 - - 4 

Közterület-

felügyelet 
2 0 0 0 0 2 

Városi 

Rendőrkapitányság 
1 2 0 0 0 3 

Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal 
2 4 0 0 0 6 

 

Összesen 

 

11 

 

14 

 

4 

 

5 

 

0 

 

34 
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A tapasztalat azt mutatja, hogy az ellenőrzés alá vont ügyfelek a hatóság felszólításának 

eleget tesznek, az ingatlanukon felhalmozott hulladékukat a hatósági felszólításban szereplő 

határnapig elszállítják, a hulladék átadás-átvételéről szóló igazolást bemutatják a 

visszaellenőrzés során. Természetesen vannak kivételek. A komplex hatósági ellenőrzésekből 

indult eljárások esetében ez évben eddig öt alkalommal kellett hulladékgazdálkodási bírság 

kiszabását kezdeményeznünk, de jelenleg is vannak folyamatban lévő eljárásaink. 

Azt is hozzá kell tenni, hogy az ügyfelek között több is van, aki időről-időre felhalmozza 

ingatlanán hulladékát. Náluk a folyamatos ellenőrzésekkel tartható fent a rendezett, 

hulladékmentes környezet.  

Pozitív eredmény, hogy az ellenőrzés alá volt ügyfelek szinte mindegyike rendelkezik már 

hulladékgyűjtő edénnyel. Többen belátták, kifizetődőbb, ha a jogszabályokban előírt módon 

kezelik hulladékukat. Voltak, akik a rájuk vonatkozó szabályok ismeretében felhagytak 

„lomis” tevékenységükkel. További pozitívum, hogy a korábban ellenőrzött ügyfelek közül 

egyre többen folyamatosan rendben tartják portájukat. 

 

 

Szociális és Egészségügyi Osztály: 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény – 2011. január 1. 

napjától hatályos - 35. § (2) bekezdése alapján a települési önkormányzat rendeletében a 

bérpótló juttatásra (2011. szeptember 1. napjától foglalkoztatást helyettesítő támogatásra) való 

jogosultság egyéb feltételeként előírhatja, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás 

jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó, a rendeletében 

megállapított feltételeket teljesítse.  

 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott 

szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 

16/2010. (VII.8.) önkormányzati rendelet 13. § (6)-(9) bekezdése alapján 2011. március 1. 

napjától a bérpótló juttatásban részesülő személy a jogosultság egyéb feltételeként köteles a 

lakókörnyezete rendezettségét biztosítani, melynek ellenőrzésére környezettanulmány 

alkalmával kerül sor.  

 

A környezettanulmányok elkészítése során számos esetben előfordult, hogy a támogatás 

megállapítására, továbbfolyósítására irányuló kérelmet benyújtó, valamint a felülvizsgálat 

során érintett személy által megadott lakcímet többször is fel kellett keresni, mivel az illető 

nem tartózkodott otthon vagy pontatlanul adta meg az elérhetőségét. E problémákra is 

tekintettel szükségessé vált a környezettanulmány elkészítésére megadott 10 napos határidő 

15 napra történő módosítása. Általánosságban elmondható, hogy a környezettanulmány 

felvétele során az ügyfelek együttműködőek és segítőkészek voltak. Amennyiben felszólításra 

került sor, a megadott határidőre az ügyfelek többsége teljesítette a feltételeket.  Számos 

esetben említhető, hogy pozitív visszajelzések érkeztek mind a környezettanulmányok 

készítése, mind az ügyintézés során.  

 

A rendelet hatálybalépését követően benyújtott új kérelmek elbírálásával kapcsolatban 2011. 

november 30. napjáig 394 esetben készült környezettanulmány, melynek során 3 fő 

lakókörnyezete nem felelt meg a rendeletben előírtaknak. A leggyakrabban előforduló 

probléma a nem megfelelő hulladékkezelés, lomos udvar, gazos, gondozatlan kert volt. Az 

érintett személyeket - határidő és az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével – a 
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jegyző végzéssel felszólította lakókörnyezetük rendezésére, a rendeletben megállapított 

feltételek teljesítésére, amely 2 esetben megtörtént, 1 fő pedig kérelmét visszavonta.  

 

A meglévő jogosultságok felülvizsgálatával kapcsolatban 575 esetben készült 

környezettanulmány.  

A helyszíni ellenőrzések a jogosultak nagy részénél rendezett lakókörnyezetet találtak, 9 

esetben kellett végzéssel kötelezni az érintett személyt a lakókörnyezet rendezésére.  

A felszólítást követő ellenőrzés megállapította, hogy mindegyik esetben az érintettek a 

hulladékot elszállították, melynek tényét igazolták, a lakást, udvart kitakarították, 

lakókörnyezetüket megfelelően rendezték.  

 

2011. július 28-án helyszíni ellenőrzés volt a Rigó lakótelepen élő, bérpótló juttatásban 

részesülő 19 személynél, melynek során 13 jogosult lakókörnyezete megfelelő volt, 6 

esetben történt felszólítás az udvar, illetve a lakáshoz tartozó földterület rendezésére.            

 

A felszólítást követő ellenőrzés során megállapítható volt, hogy nevezettek a lakókörnyezetük 

rendezéséről megfelelően gondoskodtak.  

 

2011. szeptember 8-án 20 fő Rigó lakótelepen és Téglagyári úton lakó jogosultat szólított fel 

végzéssel a jegyző a települési hulladék szállításával kapcsolatos közszolgáltatási szerződés 

megkötésére, illetőleg a szerződés bemutatására.  

A végzés kézhezvételét követő 5 napon belül 18 fő bemutatta a megkötött szerződést, 2 

esetben az aktív korúak ellátásra való jogosultság megszűnt.  

A megadott határidőn túl mindegyik személy megkötötte a közszolgáltatási szerződést, és azt 

utólag bemutatta.   Mindkét személy kérelmét ezt követően újból benyújtotta, és részükre az 

aktív korúak ellátására – foglalkoztatást helyettesítő támogatásra – való jogosultság 

megállapításra került.  

 

 

Közigazgatási Osztály 

 

Hulladékgazdálkodás tárgykörében a Közigazgatási Osztályon 6 db szabálysértési eljárás volt 

ez évben. 

 

 

 

A környezet állapota kiemelt fontosságú, ezért az ellenőrzéseket folyamatosan végezzük 

2012. évben is. 

 

 

 

Pápa, 2011. december12. 

 

 

 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária sk. 

  jegyző 

 


