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Tárgy: Környezetvédelmi program felülvizsgálata 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Ászár hatályos környezetvédelmi programját a 111/2015. (XII.10) KT-határozat hagyta jóvá. 

A környezetvédelmi programot kétévente felül kell vizsgálni, és értékelni kell a község 

környezeti teljesítményét. 

A program megalkotása óta a következő változások, intézkedések történtek, és a következő 

előirányzott feladatok tekintetében történt előrelépés, változás. 

 

1. Talaj védelme: 

A páskomi illegális hulladék-lerakóhely felszámolásra került, erről részletesebben a 

hulladékról szóló résznél. 

Ipari és mezőgazdasági létesítmények  esetében talajszennyező gyakorlatról nem érkezett 

jelzés, az engedélyezési eljárásokban egyébiránt a talajszennyezés megakadályozására 

szolgáló megoldásokat külön, hangsúlyosan vizsgáljuk. 

 

2. Víz védelme: 

a) Élővizek: 

A Jászai téri tó mederkotrása a tavalyi évben megtörtént. Ugyanez aktuális a Kistónál is. 

A belterületi árkok folyamatos karbantartása mellett az Újszőlő utca kivezető árokrendszere 

rekonstrukcióra került, és külterületen is történt hasonló felújítás. 

Egyeztetés alatt vannak  a temető környéki területek komplex vízelvezetésének tervei. 

A községben tervezett új létesítmények (benzinkút-autómosó) helyi engedélyeinek során 

részletekben vizsgálatra került a vízszennyezés megakadályozására tervezett intézkedések 

(előtisztítás, szűrés) hatékonysági foka. Az esetleges állattartó telep, illetőleg ipari 

létesítmények esetében ugyanezeket a szempontokat vizsgálni kell. 

b) Ivóvíz, szennyvíz: 

A közkutak mindegyike mérősítésre került a tavalyi évben. 

A Kemgyár Nefelejcs utcai házak szennyvízkezelése továbbra is megoldatlan, de a 2017. évi 

költségvetésben már a szükséges előirányzat rendelkezésre áll. 

 

3. Levegő védelme: 

Az avar és kerti hulladék égetési időtartama újraszabályozásra került, a szabályozást a 

lakosság láthatóan tudja és hajlandó követni, hétvégi tűzgyújtásra vonatkozó jelzés egyszer 

sem érkezett. 



Továbbra is érkeznek azonban panaszok a lakházaknál nem szerves anyagok (hulladékok, 

műanyagok) bel- vagy kültéri  égetéséről. Ez a gyakorlat erősen környezetszennyező és 

másokat zavaró hatású, fel kell lépni ellene. 

Az elmúlt két évben megújításra került járdaszakaszok (Győri utca, Kossuth Lajos utca, 

Köztársaság utca) a kerékpáros közlekedés bővülését elősegíti. 

Vizsgálni kell az új ipari/mezőgazdasági létesítmények bűzhatásának minimalizálási 

lehetőségeit. 

 

4. Élővilág, zöldfelület 

A  Concó-pataknak a 81. sz. főút hídja melletti parti területén egyik oldalt az Észak-dunántúli 

Vízügyi Igazgatóság – a tavalyi mederkotrást követően – fásítást végzett. A csemeték egy 

része kiszáradt, pótlásukat az ÉDUVIZIG idén vállalta, gondozásukat az önkormányzatnak 

kell felvállalnia. A másik oldali elöregedett fák kivágását az ökológiai folyosó megőrzése  

érdekében újabb fásítással kell pótolni, akár a Sportpálya oldalán. 

A közterületeken, közintézményeknél az elöregedett, balesetveszélyes fák kivétele 

folyamatosan, szükség szerint történik. Pótlásukról  gondoskodni kell. 

 

5. Épített környezet 

A község arculati kézikönyvének készítése folyamatban van. Ebben lehetőség lesz az épített 

környezet tekintetében helyes irányokat, jó példákat kell megmutatni a lakosság és a 

gazdasági egységek számára. 

A községi rendezvények köztisztasági feladatai (szemétgyűjtő, hulladékgyűjtés, mosdók) 

kivétel nélkül rendben megszervezettek, ezt ezután is így kell folytatni. 

A Jászai téren négy éve kialakított zöldfelület helyenként már szakszerű gondozásra,  

pótlásra, javításra  szorul (gyep pótlás, növények metszése, pótlása, a balesetben 

megrongálódott lugas kijavítása). 

Utcabútorok (padok, szemétgyűjtők, hirdetők) beszerzése, készítése megtörtént,  kihelyezésük  

a közterületekre folyamatban van. 

A Polgármesteri Hivatal melletti rossz állapotú épület lebontásra került, helyén a faluréthez 

lejáró kialakítása folyamatban van. 

 

 

6. Hulladék 

Új, a működő  gyakorlatnak megfelelő hulladékgazdálkodási rendelet készült a tavalyi évben. 

A hulladékszállítási szolgáltatást a korábbi szolgáltató térségi  alvállalkozója, a Bakonyszolg 

Kft. vette át, a váltás gyakorlatilag problémamentes volt. 

A szelektív hulladékgyűjtő szigetek felszámolása a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 

megszervezésével részben megtörtént, mostanra a községben már csupán az üveghulladék 

számára áll rendelkezésre köztéri gyűjtő. Ezzel párhuzamosan házhoz menő szelektív 

hulladékgyűjtés gyakorlata kezd kialakulni, szemmel látható a lakossági hajlandóság a 

részvételre, a gyűjtés módja viszont továbbra is problémás (megfelelő edényzet hiányában a 

gyűjtés zsákokban történik,. ami jóval nehezebben kezelhető) A házhoz menő gyűjtéssel nem 



megoldott a vállalkozásoknál nagy mennyiségben keletkező, egyébként szelektíven gyűjthető 

csomagolóanyagok szelektív elhelyezése sem. 

A lomtalanítás módja szintén egyedi, házhoz menő lett, amire még nem alakult ki a gyakorlat. 

Nagy eredmény, hogy a páskomi út melletti illegális szemétlerakó hely felszámolásra került, 

az ott felhalmozódott  horribilis mennyiségű hulladék – közte veszélyes hulladék is – 

elszállításra és ártalmatlanításra került. A terület rendezése megtörtént, egyidejűleg az úttal 

szomszédos ingatlan – a további  illegális lerakások megakadályozása, a potenciális 

lerakóhely csökkentése végett – bekerítésre került. 

Bár a mezőőr a hulladéklerakásra külön figyelmet fordít, a  Jászai utca külterületi szakaszán  

továbbra is probléma az illegálisan lerakott hulladék jelenléte. 

 

7. Zaj-rezgés 

A 81. számú főút forgalma lassan eléri a kritikus szintet. Az útpálya tavalyi felújítása csupán a 

község egy részét érintette. A rosszabb útfelületű szakaszok környékén a rezgés jelent 

problémát, a jobb útfelületű szakaszokon viszont a megnövekedett sebesség. Az elkerülő út 

kialakítása az egyre távolabbi jövőbe tolódik, pedig jelentősen javítani a község zajszintjét. 

A Sertec Kft zaj- és rezgéskibocsátásának növekedésére lakossági jelzések érkeztek idén. Az 

üzem további fejlesztései során meg kell követelni a zaj- és rezgésvédelem iránti intézkedések 

megtételét, és az esetleges bővülés módját, irányát is ennek jegyében kell meghatározni, erre 

hajlandóság is látszik. 

8. Energia 

Az önkormányzati intézmények (sporöltöző, orvosi rendelő, iskola, óvoda) napelemekkel való 

felszerelésére pályázatot nyert az önkormányzat, ennek megvalósítása – várhatóan még az 

idei évben –  az energiafelhasználás jelentős csökkenését jelenti majd. 

Az egyéb épületek tervezése, átépítése során is szempont az épületek energiahatékonyságának 

növelése, valamint – legalább részben – a megújuló energia használata. 

Az intézmények számára elkészültek a jogszabályban előírt energia-megtakarítási tervek, 

ezek megvalósítása szintén tudatosságot követel majd. 

 

9. Társadalmi kapcsolatok 

A község újságjában, honlapján, közösségi oldalán, sőt a közmeghallgatáson is a 

hulladékgyűjtéssel, környezettudatos akciókkal kapcsolatos információkról rendszeresen, 

részletesen tájékoztatásra kerül a lakosság. A hulladékszállítással kapcsolatos kérdésekből, 

gyakorlatból – összehasonlítva más községekkel – látható kommunikáció eredményessége. 

 

10. Környezettudatos szemlélet 

A községbeli oktatási-nevelési intézmények rendszeresen tartanak környezetvédelemmel 

kapcsolatos programokat, napokat, az óvodában környezetvédelmi munkacsoport is van. 

Az önkormányzati, vadásztársasági hulladékgyűjtési akciók továbbra is évente 

megszervezésre kerülnek. Sajnos a lakossági részvétel ezeken csekély. 

 



Mindent összegezve tehát az elmúlt két év tapasztalatai és történései alapján a 2015-2020. évi 

környezetvédelmi programhoz további kitűzendő célok, feladatok nem fogalmazódtak meg. A 

programban már kitűzött környezetvédelmi és fenntarthatósági célok egy része már részben 

vagy egészben megvalósult, azonban kivétel nélkül valamennyi, a programban felsorolt cél 

folyamatosan aktuális, a fenntarthatóság érdekében továbbra is törekedni kell a 

megvalósításukra.  

 

 

Ászár, 2017. május 5. Pekár Zsolt sk. 

 polgármester 

 


