
Tájékoztató a környezet állapotáról 

2019. 

 

 

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 és 

Közterület-felügyelete, 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 

2019. évben az alábbi környezetvédelmi fejlesztések történtek Pápa város ivóvízellátásához 

kapcsolódóan: 

− ivóvízhálózat rekonstrukció 2500 fm van folyamatban, érintett utcák: Dózsa György 

utca, Mező utca, Klauzál Gábor utca, Képző u, valamint Igal lakótelep (Öreghegy) 

 

1.2. Szennyvízelvezetés:  

− szennyvízcsatorna hálózat felújítás 850 fm van folyamatban, érintett utcák: Klauzál 

Gábor utca és Képző utca. A szennyvízcsatorna felújítása az ivóvízhálózat 

rekonstrukciójával együtt valósul meg.  

 

1.3. Szennyvízkezelés 

Fejlesztések: 

− technológiai gépek pótlása - I. sz. centrifuga pótlása kihordócsigával, átemelő gépház 

szivattyú pótlása  

− szennyvíztisztító telep - Nyugati főgyűjtő átemelő akna gépészeti egység felújítás, 

pótlás 

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. 



 

2019. 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 2018. évhez képest. Az 

ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. teljesítési segédjeként 

közreműködik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásában. A közszolgáltatás 

keretében: 

- összegyűjti és elszállítja az ingatlanhasználó által – nem minden esetben szabványos 

edényben – összegyűjtött települési hulladékot (ideértve a vegyes, illetve elkülönített 

hulladékot) a jogszabálynak megfelelően legalább hetente egyszer 

- lomtalanítás körébe tartozó – a gyűjtőedény méreteit meghaladó – lomhulladékot 

átveszi, elszállítja 

- a hulladékgyűjtő szigeten, illetve hulladékudvaron gyűjtött hulladékot elszállítja 

A feladatok ellátása a terveknek megfelelően, meghatározott ütemben zajlik. 

A fizikai munkakörben jelentkező első félévi jelentős és aggodalomra okot adó létszámhiányt 

(rakodó és válogató munkatársak) 2019. nyár végére – béremelés hatására – sikerült leküzdeni. 

Az év negyedik negyedévében megfelelő képesítésű tehergépkocsivezető pótlása jelentett 

kihívást a Kft. számára. 

A hulladékok mennyisége a korábbi évi szinthez képest növekedett.  

A 2018-2019. évi adatokat összehasonlítva a közterületen elhagyott illegális hulladék 

mennyisége növekedett. Ez mind a hulladékgyűjtő szigetet és konténer hálózat közvetlen 

közelében, mind azoktól függetlenül problémát jelent. A 2018. évben tett javaslat alapján a 

hulladékgyűjtő sziget hálózatot csökkentették – a lakótelepi környezetben található 

gyűjtőpontok megmaradtak - a házhoz menő gyűjtési rendszer erősítése érdekében. A házhoz 

menő gyűjtési rendszerben részt vevő háztartások száma a korábbi évek növekvő tendenciáját 

folytatva, több mint 500-al nőtt 2019. évben.  

A hulladékudvaron nyújtott – veszélyes és nem veszélyes hulladék beszállítási – szolgáltatást 

továbbra is nagy számban veszi igénybe a lakosság. 

 

2.2. Hulladék lerakó fenntartás: 

A KÖZSZOLG Nonprofit Kft. 2019. év vonatkozásában is maradéktalanul eleget tett 

fenntartási és monitoring, továbbá adatszolgáltatási kötelezettségének, melyet a 

környezetvédelmi hatóság ellenőrzött és mindent rendben talált. 

A depóniában a KÖZSZOLG Nonprofit Kft. üzemeltetési tapasztalata alapján továbbra sincs, 

illetve nagyon minimális mennyiségű depóniagáz keletkezik, ez a szakaszos üzemeltetéshez 

sem elegendő. Jelenleg szakértő felkutatása zajlik a gázfáklya lejárt felülvizsgálati 

dokumentumainak pótlása és másodszakvélemény elkészítése érdekében. 

 

 



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: 11 fő 

 

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 végeznek. 

 

Kiemelt környezetvédelmi ellenőrzések során alkalmazott intézkedések: 

A Közterület-felügyelet 2019. évi munkája során 407 esetben végzett köztisztasági intézkedést, 

29 esetben tett feljelentés és 122 esetben észrevételt köztisztasági szabálysértés elkövetése 

miatt, 41 alkalommal kezdeményezett eljárást gyomfertőzött ingatlanok miatt és 4 esetben 

felszólítással eltávolított lejárt műszaki érvényességű és hatósági jelzés nélküli gépjárművet. 

Összesen: 603 intézkedés történt. 

 

3.2. Népegészségügy 

Az alábbiak összefoglalóan és röviden tartalmazzák a Népegészségügy 2019. 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, 2019.03.19-én a Veszprém Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai 

Katasztrófavédelmi Kirendeltsége részvételével történt. A Járási Hivatal a kémiai biztonságról 

szóló 2000. évi XXV. tv. az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és 

csomagolásáról, a 67/548/EGK és 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül 

helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló 1272/2008/EK rendelet 

alapján végezte az ellenőrzést. Megállapították, hogy az üzemeltető rendelkezik a szükséges 

bejelentésekkel, nyilvántartásokkal, kémiai kockázat értékeléssel és a súlyos káresemények 

elhárítási tervével. A munkavállalók oktatása megtörtént, a veszélyes anyagokkal végzett 

tevékenység az előírásoknak megfelelően zajlik.  

Rapex (nem élelmiszer jellegű termékek riasztási rendszere ) riasztás keretében 2019. évben 

440 hatósági ellenőrzés történt. 

Veszélyes hulladékokkal kapcsolatos ellenőrzés 2019-ben nem történt. 

Veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek engedélyezése ügyében a Népegészségügy 

3 esetben adott ki szakhatósági hozzájárulást.  

 

Ivóvíz: Szökőkutak, ivókutak felmérése és vízminőségi vizsgálatainak megléte kiemelt feladat 

volt 2019-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 és Közterület-felyügyelete üzemeltetésébe tartoznak. 

2019. júliusban Pápa, Pálháza puszta területén lakó személyek részéről lakossági bejelentés 

érkezett, mely szerint a puszta vízellátását biztosító kútból csak csordogál a víz. A Járási Hivatal 

a víziközmű - szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX tv. 58. § (10) bekezdésére hivatkozva 

megkereste az önkormányzatot a közegészségügyi követelmények teljesítéséhez szükséges 

mennyiségű ivóvíz biztosítása érdekében. A gyors önkormányzati intézkedésnek megfelelően 

a Pápai Víz-és Csatornamű Zrt. a kútnál fellépett műszaki hibát elhárította, majd a biztonságos 

és elegendő ivóvíz biztosítása érdekében önkormányzati megbízás szerint 2019. szeptember 1-

től kezdődően igény szerinti, tartályos ivóvíz szolgáltatást biztosít a lakók számára. Pápa-

Mátyusháza ivóvíz biztosítása is hasonló módon történik.   

A Népegészségügy a tárgyévben ivóvízzel kapcsolatosan 1 vízjogi létesítési és 1 vízjogi 

üzemeltetési engedélyhez adott ki szakhatósági hozzájárulást. 

A lakosság ivóvíz eredetű ólom expozíciójának vizsgálatára lehetőség van a lakosság által 

használt ivóvíz bevizsgáltatását kérni a Járási Hivatalnál. A vizsgálatokat a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ (NNK) végzi. Eddig mindössze 1 vizsgálati felkérés érkezett 

Pápáról. 

 

Szennyvíz: Pápán, a Szabó Dezső utcában működő szennyvíztelepen 2019-ben nem történt 

közegészségügyi ellenőrzés.  

Szennyvizekkel kapcsolatosan 2019-ben 1 vízjogi létesítési engedélyhez került kiadásra 

szakhatósági hozzájárulás. 

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 

szabályairól szóló 1999. évi XLII. tv. (NvTv) –hez kapcsolódóan 2019-ben 152 ellenőrzést 

végzett a Népegészségügy. Ebből 37 közterületen (pályaudvar, buszmegálló, játszótér), 15 



közforgalmú intézményben (szálloda, panzió, egyéb szálláshelyek), 32 közoktatási 

létesítményekben. 

Jogsértő magatartást az ellenőrzések során nem észleltek, bírság nem került kiszabására. 

Közérdekű bejelentés nem érkezett. 

 

Befogadó helyek ellenőrzésére a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai 

Katasztrófavédelmi Kirendeltsége felkérésére, 2019. február hónapban került sor. Az ellenőrzés 

célja annak megállapítása volt, hogy a korábbiakban megállapított befogadói létszám változott-

e, továbbá, hogy a befogadási körülmények megfelelnek-e a vonatkozó közegészségügyi 

követelményeknek. Megállapításra került, hogy valamennyi befogadó hely (Városi 

Sportcsarnok, Türr István Kollégium, Pápai Református Kollégium Gimnáziumának és 

Művészeti Szakgimnáziumának Internátusa, Pápai Szakképző Centrum Jókai Mór 

Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma, Mándi Márton István Kollégium, Batthyány 

Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium) 

megfelel az előírásoknak és a már megállapított befogadási létszámban sem történt változás.  

 

Panaszok, közérdekű bejelentések: 

2019. november 6-ig a Népegészségügyhöz érkezett környezet- és településügyi kérdéseket 

érintő panasz- ill. közérdekű bejelentések száma összesen: 10 db  

− társasházban folytatott állattartásból adódó szennyeződés és szag: 1 db   

− lakáskörülményekből, életvitelből adódó környezet szennyezések: 2 db  

− hulladék felhalmozás ingatlanon belül: 3 db   

− rágcsálók elszaporodása magán ingatlanon: 1 db   

− szennyvíz okozta szennyeződés társasház pincéjében: 1 db 

− közterületek, élővizek szennyezése 2 db 

 

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 Közterület-felügyelete, 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 és Közterület-felügyelete részére. 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését a Megállapodás szerint 2020. 

március 25-ig a „Talajerőgazdálkodási” Termelő és Szolgáltató Kft. látja el. Pápa Város 

Önkormányzatának a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó új közbeszerzési eljárása 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 2019. évi megoszlása 2019. 

november 1-jéig, ügytípusonként: 

Ügytípus Darabszám 

Bejelentés-és telepengedély-köteles ipari tevékenységek 117 

Gyom-és parlagfű-mentesítés 163 

Zajvédelem 62 

Szakhatósági állásfoglalás 2 

Fakivágási eljárások 137 

Hulladékgazdálkodási ügyek 145 

Panasz ügyek 21 

Környezetvédelmi gyűjtőszámú ügyek 67 

Egyéb vegyes ügyek 100 

Összesen: 814 

 

4. Élővilág védelme 

4.1. Élővilág védelme, zöldfelület-gondozás 

A PVÖ Városgondnoksága és Közterület-felügyelete 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 és az elszárad sorfák kivágási munkái egész éven át zajlottak. A 

fakivágások a jegyző által kiadott fakivágási határozatok alapján történtek. Tárgyidőszakban 

Borsosgyőrön, a Wesselényi utcában, a Munkás utcában, a Bánki Donát utcában, a Tisza 

Kálmán (volt Szabó Ervin) utcában, a Vasút utcában, a Gém utcában, a Kisligetben, a 

Várkertben, a Zsemlér utcában, a Képző utcában és a Táncsics utcában voltak fakivágások. A 



város közterületein lévő gesztenyefák aknázó moly elleni védekezését két alkalommal külső 

vállalkozó végezte. 

A tavaszi időszakban 23 000 tő egynyári virágpalánta, az őszi időszakban 10 000 tő árvácska 

került beültetésre. Az ágyások díszítésére 280 rózsatövet, 360 örökzöldet ültettek el. A 

zöldterületek gondozását teljes mértékben saját dolgozók végezték el. 

A Téglagyári út – Szent István utca – Várkert út körforgalom építése során 25 db fa, 1000 tő 

cserje elültetése történt meg, 1570 m2-en pedig füvesítést végeztek. 

2019-ben az utcai sorfák pótlása az alábbi helyeken történt: Borsosgyőrön 28 db, a Celli úton 9 

db, a Vajda lakótelepen 4 db, a Fő téren 1 db, az Erzsébet ligetben 1 db, a Batthyány utcában 4 

db, a Jókai utcában 4 db és az Erkel utcában 18 db 

2019-ben uniós pályázati keretből elkészült a Várdomb megújítása. 

 

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 és Közterület-felügyelete 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 és Közterület-felügyelete 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 38 db együttműködési megállapodás van érvényben. Pápa Város Önkormányzatának 

Városgondnoksága és Közterület-felügyelete javaslatot kíván tenni a program átdolgozására. 

 

4.3. Parlagfű-gyommentesítés 

Az előző évekhez hasonlóan 2019-ben is kiemelt feladat volt a parlagfű és más allergén gyomok 

visszaszorítására. Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága és Közterület-felügyelete 

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 PVÖ Városgondnoksága és Közterület-felügyelete 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 24 döntéshozatalt kezdeményezett a jegyző az Agrárügyi 

Főosztálynál.  

Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokon és a közterületeken Pápa Város 

Önkormányzatának Városgondnoksága és Közterület-felügyelete végezte folyamatosan 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. 2019-ben 62 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.  
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