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Beszámoló Nemeskolta község környezeti állapotáról
Jelen beszámoló célja, hogy tájékoztatást adjon a települési környezet védelme érdekében tett általános és
speciális intézkedésekről, a környezet védelmét szolgáló tevékenységekről, jogszabály által előírt és teljesített
kötelezettségekről, valamint a 2021-2022. évben elvégzendő aktuális feladatokról.
Helyi környezetvédelemmel kapcsolatos általános feladatok
A települési környezet védelme érdekében végzett, illetve végzendő helyi feladatok az alábbiak szerint
csoportosíthatók:
a) környezet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtása és a hatáskörbe tartozó hatósági feladatok
ellátása,
b) önkormányzati rendeletek kibocsátása a környezetvédelmi feladatok megoldása érdekében,
c) együttműködés a környezetvédelmi feladatokat ellátó egyéb hatóságokkal,
d) környezeti állapot évenkénti elemzése.
A környezetvédelemmel kapcsolatos szabályozást alapvetően három törvény, a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, a hulladékról
szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és ezeknek végrehajtási rendeletei teremtik meg. E jogszabályokból eredő
feladatokat részletesen az önkormányzati hatásköri jegyzék tartalmazza, amely terjedelme túlmutat e beszámoló
keretein.
A környezetvédelemmel kapcsolatos helyi szabályozás 2013 novemberéig:
A közterületek használatáról szóló 3/2000. (III. 8.) önkormányzati rendelet, a köztisztaságról, a környezet
védelméről és a község üzemeltetéséről szóló 4/2000. (III. 8.) önkormányzati rendelet, a települési hulladékkal
kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről szóló 3/2004. (XI. 9.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatra
kerültek. Az elkészített rendelettervezeteket a Nyugat-dunántúli Természetvédelmi és Környezetvédelmi
Felügyelőség véleményezte. Ezt követően kerültek a korábbi rendeletek hatályon kívül helyezésre, valamint az új
jogszabályi környezetnek megfelelő rendeletek elfogadásra, megalkotásra.
A környezetvédelemmel kapcsolatos helyi szabályozás az alábbi önkormányzati rendeletekre
támaszkodik:
- Hulladékgazdálkodási Tervről szóló 5/2005. (VIII. 22.) önkormányzati rendelet
- a közterületek használatáról szóló 10/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
- a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéről és a közterületek tisztán
tartásáról szóló 12/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete
- a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló
13/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ (1) bekezdés e) pontja,
valamint az 51.§ (3) bekezdése alapján a község környezeti állapotáról a rendelkezésre álló adatok
alapján a következő tájékoztatást adom:
-

A települési szilárd hulladék begyűjtését és elszállítását az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (9400 Sopron, Verő József u. 1.) végzi a Müllex Közszolgáltató
Nonprofit Kft. (9984 Harasztifalu, Nyárfasor 049/3. hrsz.), mint alvállalkozó közreműködésével.

-

-

-

-

A begyűjtött szilárd hulladékot a közszolgáltató a szombathelyi hulladékkezelő telepre szállítja
ártalmatlanításra.
A hulladékudvarban az alábbi hulladékok elkülönített gyűjtésére van mód:
papír, üveg, műanyag, fém, építési-bontási hulladék, komposztálható hulladék, lom, akkumlátorok,
elektromos hulladékok, olaj, zsír, festék, szárazelemek.
Nagy gondot fordítunk tereink, a hivatal és a Klubkönyvtár környékének virágosítására, valamint a
sportegyesület környezetének ápolására, a köztemető gondozására. A frekventált helyeken, a
buszmegálló környékén rendszeresen zöldterület-kezelési munkálatokat végzünk.
Biztosítjuk a fűnyírási munkálatok mellett a zöldhulladék, falevelek rendszeres összegyűjtését a
frekventált területeken lévő környezet elvárt színvonalú megjelenése érdekében.
Nemeskolta község bel- és külterületén a szennyvízcsatorna-hálózat ki van építve, a csatornára a lakosság
jelentős hányada rákötött.
Nemeskolta község közigazgatási területén keresztül jelentős - tranzitforgalmat – lebonyolító főút nem
található. A település területét érintő 8442. jelű összekötő útnak és 8703. jelű összekötő útnak nem
számottevő az átmenő forgalma, így a közúti közlekedésből származó káros környezeti hatások nem
mondhatók számottevők.
Regionális jellegű szennyezőforrás a területen nem található, a háztartásokban az intézményeknél és az
egyéb felhasználóknál a téli fűtés során keletkező füst légszennyező mértéke nem számottevő. A
vezetékes földgáz megépítése a községen belül a fűtésből származó légszennyezés mértékét még tovább
csökkentette, miután a lakások jelentős része igénybe veszi a gázszolgáltatást.
Jelentős, a forgalomból származó zaj- és légszennyezés nem érinti a községet.
Az önkormányzat tagja a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulásnak. A Társulás keretében jelenleg részt vesz a „KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009” számú projekt 2.
fordulós pályázatában.
Az 1. fordulós támogatási szerződés a Társulás közigazgatási területén elvégzendő szelektív
hulladékgyűjtési fejlesztések előkészítésére (tervezési munkák, a 2. fordulós pályázati anyag elkészítése, a
2. fordulós közbeszerzési eljárások előkészítése, PR tájékoztatási feladatok, műszaki szakértői tanácsadás,
jogi tanácsadás, könyvvizsgálat, projekt menedzsment adminisztráció) vonatkozik.
Községünkben 1 helyen a Nyugat- dunántúli Hulladékgazdálkodási Társulás által kialakításra kerültek a
hulladékszigetek, melyek lehetőséget biztosít a szelektív hulladékgyűjtésre. A hulladékszigeteken
kihelyezett szelektív hulladékgyűjtő konténerekbe papír, műanyag és üveg külön gyűjtése lehetséges. A
konténerek ürítését a helyi közszolgáltató végzi egy hónapban egy alkalommal.
2014. évben a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program keretében beszerzett házi
komposztáló edények a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által
előzetes igényfelmérés alapján a lakosság részére átadásra kerültek. A komposztáló ládák átvételéről
minden esetben átvételi jegyzőkönyv készült. Ezen jegyzőkönyvek végső elszámolása az idei évben
valósult meg.
A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2017. november 21-i
ülésén tárgyalta a Társulási Megállapodás V/1. pontjában megállapított beruházási önrészt és a működési
hozzájárulás módosításával, mely jelenleg 600,- Ft/év/fő, ebből 100,- Ft/év/fő a működési hozzájárulás,
500,- Ft/fő/év a beruházási önrész. A Társulás megvalósította a Társulási Megállapodásban vállalt
Projektet, valamint a bezárt települési szilárd lerakók rekultivációját, ezért nem indokolt a tag
önkormányzatok részéről az 500,- Ft/fő/év beruházási önrész további fizetése. Erre tekintettel a
Társulási Tanács TT határozatában javasolta a tag önkormányzatok részére az 500,- Ft/év/fő beruházási
önrész 2018. január 1. napjától történő megszűntetését.
Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. március 6-i ülésén elfogadta a
Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
V/1. pontjában a Társulás bevételei módosítását oly módon, hogy 2018. január 1. napjától az 500,Ft/Fő/év beruházási önrész fizetési kötelezettsége a tag önkormányzatoknak megszűnjön.
A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2019. február 21-i ülésén
tárgyalta a Társulási Megállapodás V/1. pontjában megállapított beruházási önrészt módosítását, mely
jelenleg 500,- Ft/fő/év. A Társulás az 5/2019. (II. 21.) TT határozatában arról döntött, hogy javasolja a
tag önkormányzatok részére az 500,- Ft/év/fő beruházási önrész 2020. január 1. napjától történő
megszűntetését. Balogunyom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. május 14-i ülésén a
Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának
5/2019. (II. 21.) határozatában foglaltaknak megfelelően elfogadta, hogy a tagönkormányzatoknak a
Társulási Megállapodás V/1.1 b) pontjában rögzített 500,- Ft/fő/év beruházási önrész fizetési
kötelezettsége 2020. január 1. napjától megszűnjön.

Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemeskolta község környezeti állapotáról szóló
2020. évi beszámolót – az előterjesztés szerinti tartalommal – a 43/2020. (IX. 22.) Kt. határozatával fogadta el.
Nemeskolta, 2020. szeptember 22.
Farkas Imre
polgármester

