
Előterjesztés a Képviselő-testület 2017. november 16. napján tartott ülésére 
 
2. napirendi pont: Beszámoló a környezet állapotáról  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. §-a (1) 
bekezdése e.) pontja, valamint az 51. § (3) bekezdése szerint: „A települési önkormányzat) a 
környezet védelme érdekében elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, 
és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot. A lakóhelyi 
környezet állapotának alakulásáról a települési önkormányzat szükség szerint, de legalább 
évente tájékoztatja a lakosságot.”  

 
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 környezet tisztasága az önkormányzat és a lakosság közös erőfeszítése és együttes 
munkájának eredménye! 

 
Fentiek alapján a község környezeti állapotáról a rendelkezésre álló adatok alapján a 

következő tájékoztatást adom: 
 
 

 

A TELEPÜLÉS TERMÉSZETI ÉS KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA  
 

 

1. A TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET TISZTASÁGA - HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 
 

A települési hulladékgyűjtést a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi 
meghatározott járatterv szerint a lakosságnál, illetve a közszolgáltatásba bevont 
ingatlanoknál. A vegyes hulladékgyűjtő edény ürítése kéthetente, a bio hulladékgyűjtő 
edényeké pedig heti rendszerességgel történik. A tavalyi évben Vámosszabadi Sárás II. és 
zártkerti településrészén zsákos hulladékgyűjtést vezettünk be, vagyis heti rendszerességgel 
elszállítják az ingatlanok elé kitett hulladékgyűjtő zsákokat. A hulladékgyűjtés jól működik.     

 
A település tisztasága érdekében az önkormányzat minden tavasszal és szükség esetén 

más időszakban is, falutakarítási akciót is szervez. Ezúton is köszönjük azok segítségét, akik 
részt vettek ezen a takarítási akción. 

 
Az illegális szemétlerakás továbbra is problémát jelent. Településünk – de főleg a 

külterületi utak mentén - zsákokban lerakott háztartási és egyéb hulladékokat találunk. A 
helyi Rendőrség és körzeti megbízott közreműködésével az illegális hulladéklerakás 
megszüntetése érdekében megtettük a szükséges intézkedéseket. Ezen felül, a problémás 
helyeken, vadkamerák üzemeltetéséről döntöttünk, melyek segítségével az illegális 
hulladéklerakás visszaszorítását reméljük.   

 



A határállomás és környéke községünk közigazgatási területén, a Magyar Állam 
vagyonkezelésében van. A terület hulladékkal jelentősen szennyezett, fokozott figyelmet 
érdemel. Az MNV Zrt. és az üzemeltető KIVIG Kft, valamint a Magyar Közút Zrt. bevonásával 
bejárásokat kezdeményeztünk annak érdekében, hogy a terület tisztántartása, 
hulladékmentesítése megtörténjen. A helyszíni bejárások eredményeként, a szükséges 
intézkedésekről készült jegyzőkönyv alapján, az intézkedések elkezdődtek, a területet 
kitakarították, a növényzet irtása elkezdődött. Az átmenő forgalom miatt, az érintetteknek 
továbbra is fokozott figyelmet kell fordítani erre a területre, amely folyamatos karbantartást 
igényel.     
 

Szelektív hulladékgyűjtés, hulladékhasznosítás 
 

Községünkben hulladékudvar működik, ahol a lakosság szelektíven el tudja helyezni 
azokat a hulladékfajtáit, amelyeket a háztól való elszállításnál nem tud megtenni. A Győr 
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tulajdonában lévő 43 
hulladékudvarban, köztük a Vámosszabadi hulladékudvarban is bizonytalan ideig 
felfüggesztették a 15 01 10* azonosító kódú, „veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó 
vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék” elnevezésű hulladékok 
átvételét (pl. festékes, vegyszeres, permetszeres göngyöleg).  A GYHG és az NHKV Zrt. közti 
megállapodásig szünetel az átvétel. A helyzet rendeződéséig az ilyen típusú hulladékot 
a Győri Hulladékégető Kft-nél lehet térítés ellenében leadni.  

  
Két szelektív hulladéksziget található Vámosszabadin (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. Sajnálatos és gyakran tapasztaljuk, hogy nem rendeltetés-
szerűen használják a szelektív szigeteket és olyan hulladékot helyeznek - gyakran a 
gyűjtőedények mellé - amely nem megengedett, ezzel is többletmunkát okozva a települési 
karbantartóknak.  

 
 

2. IVÓVÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZKEZELÉS 
 

A lakosság ivóvízzel való ellátása a legfontosabb közszolgáltatások egyike, amely 
nélkülözhetetlen emberi szükségletet és társadalmi-közegészségügyi igényt elégít ki. A 
lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása az önkormányzatok kötelező feladata. 
Vámosszabadi község felszín alatti vízbázisa jó minőségű. A település ivóvízzel való 
ellátottsága 100%-os. Községünk vízellátását a Pannon Víz Zrt. szolgáltatja, valamint a 
kommunális szennyvízcsatorna-hálózatot is üzemelteti. Ez évben gyakran tapasztaltuk, hogy 
településünk különböző területein az ivóvíz elszíneződött, minőségileg nem volt megfelelő. A 
jó vízminőség folyamatos fenntartása érdekében a szolgáltató a szükséges vízkezelési 
intézkedéseket megtette (többszöri mosatás, fertőtlenítés) és a gerincvezeték tisztítása is 
megtörtént.  

 
Vámosszabadi belterületén a csatornahálózat kiépített. A Győri út ingatlanjainál a 

szennyvízelvezetés továbbra sem nem megoldott. Ezen a területen további építési telkek 
kialakítására is előkészületek történtek. A Pannon Víz Zrt.-nél a szennyvízhálózat bővítésének 
tervezése folyamatban van. 

Településünkön a közkifolyók száma 5 db, ezek mérőórával ellátottak. 

http://www.gyhk.hu/


 
3. CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS 
 

Vámosszabadi csapadékvíz elvezetése kis mértékben zárt rendszer történik, ezek a 
Kertész utca teljes hossza, Fő utca és Szabadi utca rövid szakaszai, valamint a Pacsirta 
lakópark területe.  A többi esetben nyílt árok, illetve szikkasztóárok-rendszer biztosítja. 
Időszakonként rövid idő alatta nagy mennyiségű csapadék hullik a térségre, mely több 
helyen is felgyülemlik. Korábban a Szabadi utcán a Vackor Óvoda előtti terület és a Kiss utca 
kereszteződése voltak a legkritikusabb pontok, de az árkok mélyítése elégségesnek 
bizonyult, ahhoz, hogy a csapadékvizet az útfelületről, illetve a járdáról levezesse. Az Óvoda 
és a Faluház közötti útszakaszon továbbra is megoldatlan a vízelvezetés. A problémát főként 
az épületek (faluház, óvoda) tetővizének nyílt kivezetése és a murvás parkoló 
szintkülönbsége okozza. A terület csapadékvíz elvezetésére a tervek elkészültek, kivitelezése 
a későbbiekben megoldható. 

 
Összegzésként elmondhatjuk, hogy településünkön a csapadékvíz elvezetése elégséges. 

Mivel azonban egyre gyakoribb az a jelenség, hogy rövid idő alatta nagy mennyiségű 
csapadékvíz hullik, szükséges lehet a problémás helyeken a csapadékvíz elvezetésének 
korszerűbb megoldása. Ügyelni kell az elvezető és szikkasztó árkok folyamatos 
karbantartására, a rendszer bővítésére. 
 

4. LEVEGŐMINŐSÉG 

 

Községünkben levegőtisztasági mérések az elmúlt évben nem készültek. 
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.  
 
A lakossági fűtés szezonálisan légszennyező. A belterületi ingatlanok döntő többsége a 

földgázzal fűt, így a fűtés a legkisebb légszennyező-anyag kibocsátást eredményezheti. Az 
utóbbi évek energiaár-emelkedése következtében azonban számos család alkalmilag áttért a 
gázfűtésről a vegyes tüzelésre, ezzel is növelve a téli időszakban a légszennyezettség 
mértékét településünkön. 

  
A 11/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet az avar és kerti hulladékok nyílttéri 

égetéséről szabályozza településünk belterületén ezt a tevékenységet. A rendelet betartása 
a lakosság részéről és betartatása az önkormányzat által, több odafigyelést igényel, mert 
gyakran előfordul, hogy az engedélyezett időpontok és körülmények figyelmen kívül 
hagyásával történik az égetés.       

 
A településen kevés, légszennyezettséget befolyásoló üzem található, ezek kibocsátása 

nem lépi túl a környezetvédelmi határértékeket. A későbbiekben, főleg az ipari területre 
betelepült új cégek esetében, figyelemmel kell kísérni a levegőszennyezés mértékét.  

 
Az allergén gyomok (elsősorban a parlagfű) – felerősítve a szálló por káros egészségügyi 

hatásait – az év egyre hosszabb időszakában okoznak allergiás, légúti megbetegedéseket 



(asztma, hörghurut, szénanátha). 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.  

Községünk belterületén, a fűnyírási időszak alatt, a lakosság részére továbbra is 
ingyenesen biztosítjuk a levágott fű rendszeres gyűjtését.    

Az elmúlt időszakban elkezdődött mindkét köztemetőn területén az utcafronti kerítések 
építése és a temetőközi közlekedési utak kialakítása.  

Megépült a Vackor Óvoda Szabadi utcai kerítése és biztonsági korlátok elhelyezésével 
csökkentettük a balesetveszélyt. A későbbiekben, esztétikai és biztonsági szempontból is 
szükséges az óvoda hátsó kerítésének lecserélése. Az óvoda udvarára műfüves Ovi-Foci  
pályával került.  

A Bácsai csatorna medertisztítási és kotrási munkái is megtörténtek. A csatorna 
vízfelülete és partszakasz is tisztább, rendezettebb állapotba került. A partszakaszokon a 
későbbiekben füvesítés, esetleg parkosítás szükséges.   

A Gyuri tó partján található veszélyes és korhadt fákat kivágattuk. Ezt követően 
mederkotrást végeztetünk, így ez a terület is megújul és egészségesebb, szebb környezetet 
biztosít.    

 

6.   ENERGIAGAZDÁLKODÁS 

 

Az Önkormányzat költségvetését terhelő közvilágítást az E-on Zrt. biztosítja, 
karbantartási szerződésünk a VILL-KORR Kft.-vel van.  

 
2015-ben az önkormányzat - pályázati támogatás útján - jelentős fejlesztéseket hajtott 

végre, melynek köszönhetően energiatakarékos led-es lámpatestek biztosítják a közvilágítást 
községünk nagy részén. Ezt követően, 2016-ban a Kossuth utca, Sziget utca és a Fő utca régi, 
kis teljesítményű lámpáit cseréltük nagyobb fényerőt biztosító lámpatestekre. 2017-ben 
megterveztettük a Szabadi és a Rét utca közvilágításának korszerűsítését, a 11W-os lámpák 
cseréjét modern, led-es lámpatestekre. Az idei évben önerőből, a Rét utca közvilágításának 
korszerűsítése megtörténik, a Szabadi utca lámpáinak cseréje pedig a következő esztendő 
költségvetésébe betervezhető.  

  
Az önkormányzat épületének, a Vackor Óvodának és az edzőterem épületének 

energiaellátást a 2015-ben kiépített napelemes rendszer segítségével biztosítjuk. A rendszer 
jól működik, ezzel is csökkentve energiaköltségeinket. 
 
 
 
 



7. ZAJVÉDELEM  
 

Üzemi tevékenységből származó káros és folyamatos zajterhelés nincs a településen és 
megjelenése nem is kívánatos. A közúti gépjármű-közlekedés környezeti zajterhelései a 
település útjain, az átmenő forgalom ellenére nem érik el a megengedett határértékeket.  

 
A 813. sz. főút III. ütemének építésével kapcsolatban eddig két alkalommal a 

zajszintmérést végeztek. Környezeti zaj monitoring mérések az építési állapotra vonatkozóan 
2017. május 26. és 2017. június 14. napon történtek. A méréseket a BP-Vibroakusztika Kft. 
végezte. 

A zajszint mérésekkel vizsgált területen Vámosszabadi területén két közlekedési útvonal 
található:  

-14. sz. főútvonal. Jelentős forgalommal és zajkibocsátással rendelkezik.  
-1302. sz. útvonal Győr-Bácsa és Vámosszabadi között (Győr közigazgatási területén 

Vámosi út, Vámosszabadi területén Szabadi út). Kismértékű forgalommal és zajkibocsátással 
rendelkezik. 

 

 
 

 

 

 



 
 

Összefoglaló értékelés: 
MP3 Vámosszabadi, tervezett lakóterület határa: Itt az építési zaj nem észlelhető. A 

háttérzajt a 14. sz. főútvonal közlekedési zaja a mértékadó környezeti zajt a 1302. sz. útvonal 
képezi, Az építési zajterhelési határérték túllépése nem tapasztalható.  

MP4 Győri u. 8: Itt az építési zaj nem észlelhető. A mértékadó környezeti zajt a 14. sz. 
útvonal közlekedési zaja képezi, Az építési zajterhelési határérték túllépése nem 
tapasztalható. 

 
A 813. sz. főút III. ütemének forgalomba helyezése után 2018-ban újabb zajszint mérést 

végeznek. A várható forgalomnövekedés miatt a közlekedési zaj mérése indokolt a 
későbbiekben is. 

 
 
 

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.  
 
 
 
2017. november 09. 

 
 
 

Lizákné Vajda Lívia s.k. 
       polgármester 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
Határozati javaslat:  
 
Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Lizákné Vajda Lívia 
polgármester előterjesztését és a következő határozatot hozza:  
1.) A Képviselő-testület a lakóhely környezeti állapotáról szóló beszámolót tudomásul veszi. 
2.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 51.§ (3) bekezdése szerint a lakóhelyi környezet 
állapotának alakulásáról évente tájékoztassa a lakosságot.  
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 
 
Határidő: 2017. december 10.   
Felelős:  Lizákné Vajda Lívia polgármester  
 

 


