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ELŐTERJESZTÉS 

                            Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 

                          2017. november 16-ai munkaterv szerinti képviselő-testületi  ülésére 

 

Tárgy: Alsózsolca város  környezeti állapotáról szóló tájékoztatás 2017. évben 

 

Tisztelt képviselő-testület! 

 

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) 

bekezdése előírja, hogy: „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 lakosság közérzetének, egészségének alakításában igen jelentős tényező településünk 

környezeti 

állapota. A természeti és az épített örökség, a környezeti értékek megőrzése és védelme, 

minőségének javítása alapfeltétel az ember életminősége szempontjából. E nélkül nem 

tartható fenn az emberi tevékenység és a természet közötti harmónia, elmulasztása 

veszélyezteti a jelen generációk egészségét és a jövő generációk létét. 

 

A lakossági környezet főbb tényezői: 
1. A települési környezet tisztasága 

2. Hulladékkezelés 

3. Ivóvízellátás 

4. Szennyvízkezelés 

5. Csapadékvíz-elvezetés 

6. Zöldterület-gazdálkodás 

7. Helyi közlekedésszervezés 

8. Energiagazdálkodás 

 

1. A települési környezet tisztasága 

A közvetlen települési környezet képezi az ember mindennapi életterét. A települési 

közterületek (utak, járdák, parkok állapota) rendezettsége, tisztasága, a megfelelő növényzet 

nagymértékben javíthatja az ott élők környezetét. Önkormányzatunk minden rendelkezésére 

álló erőforrásának felhasználásával a település jelentős részén megfelelő szintet ért el. 

Továbbra is problémát jelent a település végén egy tömbben élők igénytelensége. Külső 

kényszer vagy feladatátvállalás nélkül a megtisztulás és a tisztántartás elképzelhetetlen. Az 

előrelépés a nevelés, tanítás hatékonyságának növelése mellett a kamerarendszer bővítésével, 

ellenőrzéssel, számonkéréssel érhető el. 

Továbbra is a 2 fő mezőőr munkájának köszönhetően külterületi illegális hulladéklerakók 

nincsenek. 

A településen szemétgyűjtők kihelyezéséről és folyamatos fenntartásáról gondoskodni kell. A 

kihelyezésnél és a pótlásánál figyelembe kell venni a jelentkező lakossági igényeket.  
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2. Hulladékkezelés 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és 36 települési önkormányzat a Miskolc város 

térségének települési szilárdhulladék kezelésének korszerű megoldására és az Európai Uniós 

követelményrendszernek való megfelelés megvalósítása céljából önkormányzati társulást 

hoztak létre, Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás néven. A 

társulás 2017. március 23. napján megtartotta alakuló ülését, így Miskolc és társult 

települések meg tudják valósítani a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerének 

átalakítását az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-vel 

együttműködve.  

 

A társaság területünkön közszolgáltatónak a MiReHuKöz Nonprofit Kft-t jelölte ki, aki 

gondoskodik az összegyűjtött kommunális hulladék kezeléséről.   

2018. január 1-től a megyei hulladékgazdálkodási integráció megvalósulását követően (a 

MiReHuKöz Nkft., a Zempléni ZHK Nkft. és a ZV Zöld Völgy Nkft. által megalapított) új 

közszolgáltató cég (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékkezelési Közszolgáltató 

Nonprofit Kft.) fogja a feladatellátást átvenni.  

Az életmódunkban bekövetkezett változások során sokkal több háztartási hulladék keletkezik, 

mint korábban (ásványvizes-üdítős flakonok, különböző csomagolóanyagok), a szelektíven 

gyűjthető hulladékok – beleértve az üveget is– házhoz menő gyűjtés formájában megoldott. A 

közszolgáltató a szelektíven gyűjtött fém-, papír-, műanyaghulladékot újrahasznosításra 

értékesíti. A szelektíven begyűjtött zöldhulladékot a szolgáltató komposztálással hasznosítja. 

A közszolgáltatás keretében évenkénti egy alkalommal történik lomtalanítás egyedi időpont 

egyeztetés alapján.  

Miskolcon lévő hulladékudvarok létével megoldott a lakosságnál keletkező építési törmelék 

és veszélyes hulladékok kezelése. 

A tervezett további lépések sorába tartozik a tömeg alapján történő számlázás bevezetése, az, 

hogy minden kukát chippel lássanak el – a meglévőket is. Egységes hulladékkezelési és 

szállítási ár kialakítására törekszenek országosan. 

 

3. Ivóvízellátás 

A város vezetékes ivóvízzel való ellátottsága 100 %-os, melyet a BORSODVÍZ  Zrt biztosít. 

Alsózsolca város szerepelt a Svájci-Magyar együttműködési program keretében megvalósuló 

„azbesztcement anyagú ivóvízvezeték rekonstrukciója” nevű projektben. A település 

elosztóhálózat vegyes (zömmel körvezetékes, kisebb részben ágas) rendszerű hossza 23.136 

fm, amelyből 20.035 fm azbesztcement anyagú vezeték. A program keretében közel 6400 m 

vezetéket került kiváltásra.  

A lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátásának minőségi kontrollja folyamatos, ezt az 

illetékes hatóságok, valamint a szolgáltató is biztosítja. Az ivóvíz vizsgálati eredmények 

alapján elmondható, hogy a város ivóvízellátása vízminőség tekintetében megfelelő.  

 

4. Szennyvízkezelés 

A felszín alatti vízkészletek megóvása érdekében legfontosabb feladat a belterületi teljes 

szennyvízcsatornázás kiépítése volt. A településen keletkezett szennyvíz a Miskolci 

Vízművek tulajdonában és kezelésében levő szennyvíztisztítóba kerül elhelyezésre, 

ártalmatlanításra kezelési díj ellenében. A szennyvíz-hálózatra való rákötési arány egyre 

kedvezőbb, a még be nem kötött ingatlanok száma ma már elenyésző. A város a szennyvíz-

gyűjtés, kezelés tekintetében már az eddigiekben is kiemelkedő eredményeket ért el, de 

törekedni kell a szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötésben a 100% elérésére. A még 

derítővel működő ingatlanok esetében jelentős környezetterhelési díjat kell fizetni.  

 



 

5. Csapadékvíz-elvezetés 

A településen megjelenő felszíni csapadékvíz elvezetése nagyrészt nyílt rendszerű csapadék-

víz elvezetéssel van biztosítva. Ügyelni kell ezen szikkasztó árkok folyamatos 

karbantartására,  biztosítani kell a gépkocsi beállóknál az átfolyást, a tisztítást, illetve a 

megfelelő átbocsátó keresztmetszetet. Kisebb vízelvezetési munkákat az önkormányzat saját 

erőből tudja megoldani. Sajnos pályázati úton sem és az éven végrehajtott útfelújítás sem 

tartalmazta a csapadékvíz elvezetésének megoldását.  

 

6. Zöldterület-gazdálkodás: 

Alsózsolca és környéke kellemes, kedvező megjelenésű a zöldterületek tekintetében. A térség 

zöldfelületi arculatán meghatározó a Sajó-folyó melletti  erdőterület és a települést körülvevő 

rétek, legelők, szántók ékelődnek. A belterületi zöld felületek általában rendezettek.  

A város 2602 km² közigazgatási területének  11,55%-a a belterület.  

 

       
 

7. Helyi közlekedésszervezés 

Településünkön legjelentősebb környezetterhelő tevékenység a közlekedés. A közúti 

közlekedési kibocsátások alakulásában három tényező játszik fontos szerepet: az üzemanyag 

és a gépjárműállomány minősége, valamint a gépjárműhasználat mennyisége.  

Városunkon a 3606. számú országos közút halad keresztül. A „teherautóval behajtani tilos 20 

tonna” „kivéve engedéllyel”  korlátozás ellenére jelentős az átmenő forgalom. Felsőzsolcával 

összefogva a korlátozásnak érvényt szerező megoldást keressük a forgalom csökkentése 

érdekében. Jelenleg a Magyar Közút Nzrt. a forgalom reális elemezhetősége érdekében 2 

napos forgalomszámlálást vállalt, s a forgalomszámlálás adatainak a kiadott behajtási 

engedélyekkel történő összevetése után válik lehetővé az átmenő teherforgalom kiszűrése. Ezt 

követően fordulunk a hatósághoz a korlátozás betartásának gyakoribb, rendszeres 

ellenőrzésének elérése érdekében. 

Az országos közúthálózat fejlesztésében szerepel az M30 autópályát és a 37-es főutat 

összekötő új út, amely egyrészt segíti az Ipari Park üzemeinek tevékenységét, másrészt 

nagymértékben mentesíti a város belterületét az átmenő gépjármű forgalomtól. 

A megnövekedett járműhasználat miatt fokozottabb figyelmet kell fordítanunk az 

önkormányzat kezelésében lévő utak, járdák. minőségének javítására. A felújítások gyorsítása 

érdekében, kikérve a lakosság véleményét- útfelújítási programot állítunk össze. 

 

8. Energiagazdálkodás 

A fosszilis energiahordozók használata melletti veszély globálisan a széndioxid kibocsátás 

okozta felmelegedés, lokálisan a savas esők okozta természeti és korróziós károk, illetve a 

légszennyezés közvetlen egészségkárosító hatása. Alsózsolcán az ipari üzemek által okozott 

légszennyezés nem jellemző. A jövő egyértelműen a környezeti szempontból tiszta, ún. 



megújuló energiaforrások hasznosítása. Az elkövetkező 1-2 évtized átmeneti állapotnak 

tekinthető, amikor a hagyományos energiahordozók közül a legkisebb szennyezést okozó 

földgáz használatát célszerű növelni. 

Alsózsolcán 2014-ben pályázat útján vissza nem térítendő támogatásból önerő 

felhasználásával     517 db korszerű LED-es lámpatest került felszerelésre. Önkormányzatunk 

a további bővítések valamint a gyalogátkelők létesítésekor továbbra is az alacsony 

energiaigényű lámpatestek alkalmazására törekszik. 

 

 

 

Alsózsolca, 2017. november 7. 

 

 

                                                                                                   Szilágyi László 

                                                                                                     polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének  /2017. (XI. 16.) Kt. határozata a 
Alsózsolca város  környezeti állapotáról szóló 2017. évi  tájékoztatóról 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta Alsózsolca 

város környezet állapotáról szóló 2017. évi tájékoztatót. 

 

Felelős:     polgármester 

Határidő: azonnal 

 


