
Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. november 24. napján tartott ülésére 
 
2. napirendi pont: Beszámoló a környezet állapotáról  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdésében 
foglaltak alapján, a törvény előírja a települési Önkormányzatnak a környezet védelme érdekében az 
elemzést, értékelést és a tájékoztatási kötelezettséget. 
 
Ennek a feladatnak eleget téve terjesztem a képviselő-testület elé a település környezeti állapotáról 
szóló tájékoztatót. 

 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának feladata többek között, hogy figyelemmel kísérje és 
értékelje a település környezeti állapotát, segítse az itt élők és a vállalkozók környezetvédelmi, 
természetvédelmi tevékenységét, igény esetén kapcsolattartó szerepet vállaljon különböző 
szervezetek, intézmények között.  

 

A KÖRNYEZETI ELEMEK ÁLLAPOTA 
 

1. A TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET TISZTASÁGA - HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 
 

A hatályos szerződés szerint a települési hulladékgyűjtést a Győri Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. végzi meghatározott járatterv szerint a lakosságnál, illetve a közszolgáltatásba 
bevont ingatlanoknál. Az idei évben Vámosszabadi Sárás II. és zártkerti településrészén zsákos 
hulladékgyűjtést vezettünk be, vagyis heti rendszerességgel elszállítják az ingatlanok elé kitett 
hulladékgyűjtő zsákokat.    

A község területén hulladékudvar működik, illetve 2 db szelektív hulladéksziget (Vámosi 
körút, Szabadi utca). A szelektív hulladékgyűjtő szigeteken műanyag, papír, üveg és fém hulladékok 
térítésmentes elhelyezésére van lehetőség.  A szelektív szigeteken egyéb hulladék, pl. kommunális 
hulladék, veszélyes anyag elhelyezése nem lehetséges. Fokozottan figyelünk a szigetek 
környezetének tisztaságára. Sajnos gyakran tapasztaljuk, hogy nem rendeltetésszerűen használják a 
szelektív szigeteket és olyan hulladékot helyeznek - gyakran a gyűjtőedények mellé - amely nem 
megengedett.  

A település tisztasága érdekében az önkormányzat évente két alakalommal is falutakarítási 
akciót is szervez. Ennek ellenére évszakonként megjelennek: építési törmelék, háztartási hulladék, 
tönkrement bútorok, szőnyegek, háztartási gépmaradványok és egyéb hulladékok.  

 

 

2. IVÓVÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZKEZELÉS 
 

Községünk vízellátását a Pannon Víz Zrt. szolgáltatja, valamint a kommunális 
szennyvízcsatorna-hálózatot is üzemelteti. A település ivóvízzel való ellátottsága 100%-os.  
Vámosszabadi község felszín alatti vízbázisa jó minőségű, a vízminőség folyamatos fenntartása 
érdekében a szükséges vízkezelési intézkedések és azok végrehajtása (mosatás, fertőtlenítés, 
csőtisztítás) megtörténtek. 

Vámosszabadi belterületén a csatornahálózat kiépített. A Győri út ingatlanjainál a 
szennyvízelvezetés nem megoldott, ezért kértük a Pannon Víz Zrt.-t, a szennyvízhálózat bővítésének 
tervezésére. 
Településünkön a közkifolyók száma 6 db. 

 



3. CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS 
 

Az egyre szélsőségesebbé váló időjárás következtében időszakonként jelentős mennyiségű 
csapadék hullik a térségre, amely számos csapadékvíz elvezetési problémát okoz. A hirtelen lezúduló 
nagyobb mennyiségű esővíz gondot okozhat, ezért fokozottan ügyelni kell az elvezető árkok 
folyamatos karbantartására. 

Vámosszabadi csapadékvíz elvezetése kis mértékben zárt rendszer történik, ezek a Kertész utca 
teljes hossza, Fő utca és Szabadi utca rövid szakaszai. A többi esetben nyílt árok, illetve 
szikkasztóárok-rendszer biztosítja. A Szabadi utca útfelújítása során az utca árokrendszere felújításra 
és bővítésre került. Településünkön több utcában, a csapadékvíz elvezetésének megoldása 
szükséges.    

 

4. LEVEGŐMINŐSÉG 

 
A település levegőminősége kedvező, a területen nincs jelentős, a lakosságot zavaró 

légszennyező forrás. Vámosszabadi levegőminőségét 
- egyedi és lakossági fűtések, 
- közlekedés,  
- egyéb tevékenység emissziója határozza meg.  

Parlagfű okozta szennyezés egyre kevesebb alkalommal fordul elő, jellemzően a település 
külterületi részein.  
 

5.  TELEPÜLÉSI ZÖLDFELÜLETEK ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZET 

 
A település közterületeinek, közparkjainak, köztemetőinek tisztántartásáról az önkormányzat 

saját munkavállalói útján, illetve közmunkások bevonásával gondoskodik, melynek során a fűnyírási 
munkálatok mellett a zöldhulladék, falevelek rendszeres összegyűjtésével biztosítják a környezet 
elvárt színvonalú megjelenését. A közterületek fontos szerepet játszanak egy település életében. 
Törekednünk kell annak megóvására, szebbé, biztonságosabbá tételére. A közterületek rendje és 
tisztasága mindannyiunk közérzetét, biztonságérzetét befolyásoló tényező. 
Az elmúlt időszakban fűkaszát, láncfűrészt pályázati forrásból, illetve önerőből nagy teljesítményű 
fűnyíró traktor és egyéb kellékeket vásároltunk.  

Községünkben a fűnyírási időszak alatt a lakosság részére ingyenesen biztosítjuk a 
zöldhulladék rendszeres gyűjtését.    

Megterveztettük településünk környezetrendezési tanulmánytervét és ennek alapján további 
növénytelepítéseket és fásítások tervezünk községünk területén.  
 

6.   ENERGIAGAZDÁLKODÁS 

 
Az Önkormányzat költségvetését terhelő közvilágítást az E-on Zrt. biztosítja, karbantartási 

szerződésünk a VILL-KORR Kft-vel van.  
Az elmúlt évben az önkormányzat pályázati támogatás útján jelentős fejlesztéseket hajtott 

végre, melynek köszönhetően energiatakarékos led-es lámpatestek biztosítják a közvilágítást 
községünk nagy részén, illetve az önkormányzat épületének, a Vackor Óvodának és az edzőterem 
épületének energiaellátást napelemes rendszer segítségével biztosítjuk. 

A régi típusú, illetve kis fényerejű közvilágítási lámpatestek cseréje a pályázatban 
nem szerepeltetett utcákban, így a Kossuth utca, Fő utca és Sziget utcában megtörtént, a 
jövőben a többi, érintett utcában is szeretnénk korszerűsíteni a közvilágítást.  



7. ZAJVÉDELEM  
 

A településen nem áll fenn zaj- és rezgésvédelmi probléma. Kisebb zajhatást keltenek 
a település útjain közlekedő gépjárművek.   
 
 

A fentiek ismeretében megállapítható, hogy a település, a lakóhely környezeti állapota jónak 
mondható. Az élhető tiszta környezet megteremtésében a település lakosságának és az 
önkormányzatnak is jelentős szerepe van, és bízunk abban, hogy a környezetünk védelme az 
utánunk jövők részéről is fontos, és elsődleges szempont lesz.         
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és az alábbi 
határozatot meghozni.  

 
 
2016. november 16. 

 
Lizákné Vajda Lívia s.k. 
       polgármester 
 

 
Határozati javaslat:  
Vámosszabadi Község Önkormányzati Képviselő-testülete a lakóhely környezeti állapotáról 
szóló írásos beszámolót megtárgyalta és elfogadta. 
Felkéri a polgármestert, hogy a beszámoló közzétételéről gondoskodjon. 
 
Határidő: 2016. december 10.   
Felelős:  Lizákné Vajda Lívia polgármester  
 

 


