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Bevezetés 
 

 

Répcelak Város Önkormányzata 2005 során elkészíttette a város környezetvédelmi 

felmérését, valamint a felmérés tapasztalatai alapján meghatározta környezetvédelmi 

programját. 

Jelen felülvizsgálat a 2005-ös program teljesülését vizsgálja és rögzíti a megtett 

intézkedéseket, esetleges hiányosságokat. Mindezeken túl javaslatot ad a jelenleg felmerül� 

problémák javítására, a Város környezeti állapotának, környezetvédelmi teljesítményének 

fejlesztése érdekében. 

A program felülvizsgálat áttekinthet�ségének érdekében a korábbi programpontokat 

változtatás nélkül fejezetenként megjelenítettük, majd külön táblázatban szerepeltettük az 

abban foglaltak megvalósulását, valamint az általunk javasolt továbbiakban szükséges 

intézkedéseket, azok tervezett határidejét, illetve felel�sét. 

A felülvizsgálatban szerepeltetett további szükséges intézkedések, azok határidejének és 

felel�sének meghatározása csak javaslatnak tekinthet�. A továbbiakban szükséges 

intézkedések jóváhagyása, esetleges kiegészítése, illetve a vonatkozó költségek 

hozzárendelése Répcelak Város Önkormányzata Képvisel�testületének feladata, mely 

jóváhagyást követ�en válik a felülvizsgálat véglegessé. 
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1.0 Közm�vesítés, energiaellátás 

 Feladat / megvalósítandó cél Prioritás 
Id�tartam / 

határid� 

Tervezett költségkeret, 

forrás 
Felel�s 

1.1 

Földgázellátás: 
A fejlesztésekb�l adódó többlet földgázigények biztosítására a már 
meglév� hálózat felülvizsgálata szükséges, mivel a tervezett 
gázfelhasználás közel kétszerese a jelenleginek. 

3 5 Forr.: ÉGÁZ Rt. ÉGÁZ 

1.2 

Villamos energia ellátás 
A város anyagi lehet�ségének függvényében célszer� lenne a város 
egész területén folytatni a közvilágítás korszer�sítést, és áttérni az 
energiatakarékosabb lámpatestekre. 

2 3 10.000.000 
Forr.: Önk. + tám Képvisel�test. 

1.3 
Alternatív energiák 
Javasolt tájékoztató jelleg� fórumokat tartani az alternatív 
energiaforrások felhasználási lehet�ségeir�l. 

2 2007.  Képvisel�test. 
Alpolgármester 
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Megvalósulás 

dátuma 
Megtörtént intézkedés További szükséges intézkedések Határid� 

Tervezett 

költség 
Felel�s 

1.1 folyamatosan A felülvizsgálat, szükséges 
intézkedések megtörténtek. - -  - 

1.2 2010 

Az Arany János utcai és József 
Attila utcai lámpatestek lecserélésre 
kerültek korszer�, energiatakarékos 
lámpatestekre. 
A F� tér projekt kapcsán a 
kapcsolódó közvilágítás teljes 
mértékben lecserélésre került, az új 
lámpatesteknél minden esetben 
korszer�, energiatakarékos 
megoldásokat alkalmaztak. 

A további korszer�sítések, új 
telepítések alkalmával figyelmet 
kell fordítani a korszer�, 
energiatakarékos megoldások 
tervezésére és alkalmazására. 

folyamatosan  M�szaki csoport 

1.3 2007 
Lakossági tájékoztatás történt a 
tervezett széler�m� parkkal 
kapcsolatban. 

A széler�m� park projekt 
megvalósítása el�tt lakossági fórum 
összehívása / egyéb tájékoztatás 
(újság, TV, internet) indokolt, 
melyen tájékoztatják a lakosságot a 
széler�m� park környezeti 
hatásairól. 
Minden évben történik beszámoló a 
projekt helyzetér�l a várható 
megvalósításról a képvisel�testület 
részére. 

kivitelezést 
megel�z�en  

Polgármester, 
Képvisel� 

testület 
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2.0 Vízgazdálkodás 

 Feladat / megvalósítandó cél Prioritás 
Id�tartam / 

határid� 

Tervezett költségkeret, 

forrás 
Felel�s 

2.1 

A vízm�kutak véd�övezetén belül talaj- és vízszennyezés potenciális 
veszélyét jelent� anyagok (állati trágya, kommunális hulladék, 
növényvéd� szer) nem tárolhatók. Javasolt ezt a területet zöldterületté 
nyilvánítani, illetve tartós növényzettel beültetni. 

4 10  Képvisel�test. 

2.2 Az ivóvíz magas vas- és mangántartalmát jogszabályi el�írásoknak 
megfelel�en csökkenteni kell. 3 5 Forr.: VASIVÍZ Rt. VASIVÍZ Rt. 

2.3 
A település komplex környezetvédelme szükségessé teszi, hogy a 
szennyvízhálózatra még rá nem kötött lakások szennyvízelvezetési 
körülménye is tisztázódjon, véglegesen lezáródjon. 

2 3 - VASIVÍZ Rt. 

2.4. A község területén szennyvizek elszikkasztása tilos, a meglév� 
szennyvízgy�jt�k zártságát felül kell vizsgálni. 2 3 - VASIVÍZ Rt. 

2.5. A csapadékvíz-elvezet� hálózat állapotának felmérését el kell végezni és 
a hálózat felújítására, elkészítésére ütemtervet kell készíteni. 2 3 - M�szaki csop. 

2.6. A szennyvízhálózatra vezetett illegális csapadékvíz bekötéseket az 
üzemeltet�vel közösen kell felderíteni, majd megszüntetését elrendelni. 3 5 - VASIVÍZ Rt. 

2.7. A gondozatlanságból feltölt�dött, vagy szándékosan feltöltött 
csapadékvíz elvezet� árkokat ki kell tisztítani. 2 3 - Képvisel�test. + 

Lakosság 

2.8. 
Gondoskodni kell a patakok, folyók partjainak a tisztán tartásáról. Ez 
feladatként a felel�sök megkeresését, illetve a szükséges karbantartási 
m�veletek elvégeztetését jelenti. 

1 2 Forr.: Kapuvári Vízi 
Társulat 

Kapuvári Vízi 
Társulat 

2.9. A Répcében lév� bakterológiai szennyezés okát, valamint azt, hogy 
állandó, vagy id�szakos jelenségr�l van-e szó, ki kell deríteni. 1 2 Forr.: VIZIG VIZIG 
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 Feladat / megvalósítandó cél Prioritás 
Id�tartam / 

határid� 

Tervezett költségkeret, 

forrás 
Felel�s 

2.10 

Meg kell alkotni, települési szinten a potenciális szennyez�források 
listáját a kés�bbi államigazgatási eljárásokban a vízbázisok 
vízkészletének védelmére alkalmazandó környezetvédelmi és vízvédelmi 
el�írások érvényesítéséhez. 

2 3 - Jegyz� 
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Megvalósulás 

dátuma 
Megtörtént intézkedés További szükséges intézkedések Határid� 

Tervezett 

költség 
Felel�s 

2.1 folyamatosan 

A vízm�kutak véd�övezete 
növényzettel beültetett elkerített 
zöldterület. 
Talaj- és vízszennyezés 
potenciális veszélyét jelent� 
anyagok (állati trágya, 
kommunális hulladék, 
növényvéd� szer) nem kerülnek 
tárolásra a területen. 

A jelenlegi gyakorlat fenntartása 
szükséges. folyamatosan  Vasivíz Zrt. 

2.2 folyamatosan 

Az 1-es kútból kitermelt víz 
vastalanítóra kerül, melynek 
következtében az ivóvíz 
vastartalma megfelel a jogszabályi 
el�írásoknak (0-0,8 mg/l). 
A mangán tartalom továbbra is 
magasabb az el�írtaknál. 

A mangán tartalom jogszabályi 
el�írásoknak megfelel� szintre 
történ� csökkentése érdekében 
mangántalanító létesítése 
szükséges. 

Forrás 
megteremtése 

esetén 
 Vasivíz Zrt. 

2.3 2010 

Felmérés készült a 
szennyvízhálózatra még rá nem 
kötött lakásokról, illetve 
fejlesztések történtek. Jelenleg a 
szennyvíz hálózatra rákötött 
lakások aránya 96 %. 

Talajterhelési díj fizettetésével 
ösztönözni kell az ingatlanok 
tulajdonosait a szennyvízhálózatra 
történ� rákötésre. 

folyamatosan  Jegyz� 
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Megvalósulás 

dátuma 
Megtörtént intézkedés További szükséges intézkedések Határid� 

Tervezett 

költség 
Felel�s 

2.4 2010 

Felmérés készült a 
szennyvízhálózatra még rá nem 
kötött lakásokról, illetve 
fejlesztések történtek. Jelenleg a 
szennyvíz hálózatra rákötött 
lakások aránya 96 %. 
A szennyvíz hálózatra rá nem 
kötött lakások talajterhelési díjat 
fizetnek. 

A jelenlegi gyakorlat megtartása 
szükséges. folyamatosan  Jegyz� 

2.5 2011 

A csapadékvíz elvezet� hálózat 
további b�vítése megtörtént a 
következ� utcákban: Aradi utca, 
Hunyadi utca. 
Megkezd�dött a Csánigi utca 
korszer�sítése. 
Továbbá b�vítési tervek készültek 
a következ� területekre: Bartók B. 
u. D-i része, Hunyadi utca vége, 
Linde lakótelep, övcsatorna. 
A csapadékvíz hálózattal 
kapcsolatban a M�szaki Csoport 
rendszeresen jelentést küld az 
illetékes Vízügyi Igazgatóság felé. 

A jelenleg folyamatban lév� 
b�vítések befejezése, valamint a 
meglév� csapadékvíz hálózat 
felülvizsgálata, korszer�sítése 
szükséges. 

folyamatosan  M�szaki csoport 
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Megvalósulás 

dátuma 
Megtörtént intézkedés További szükséges intézkedések Határid� 

Tervezett 

költség 
Felel�s 

2.6 folyamatosan 

Vizsgálatok történtek az illegális 
csapadékvíz bevezetések 
felderítésére. 
A helyi média (Répcelaki 
Hírmondó) segítségével felhívták 
a lakosság figyelmét ezen 
bevezetések illegális voltára, 
illetve következményeire. 
A Vasivíz Zrt. a számlával együtt 
tájékoztatót küldött a lakosság 
számára. 

A lakosság figyelmét fel kell hívni 
az illegális csapadékvíz bekötések 
környezetvédelmi veszélyeire, 
illetve rendszeres tájékoztatás 
szükséges a fejlesztésekr�l. 

évente  Vasivíz Zrt., 
Képvisel�testület 

2.7 2008, 2010 

A feltölt�dött árkok karbantartása 
(markoltatása) megtörtént a 
következ� helyeken: Bartók utca, 
Kossuth utca, Aradi utca, Hunyadi 
utca. 

Folyamatos ellen�rzés és 
karbantartás szükséges. A lakosság 
figyelmét fel kell hívni a 
csapadékvíz hálózat 
megfelel�ségének szükségességére 
(pl. internet, helyi kiadványok). 

folyamatosan  Képvisel�testület, 
Lakosság 

2.8 évente 
Évente több alkalommal 
felszólítást küldenek a 
felel�söknek. 

A megtörtént tisztítások 
ellen�rzése, indokolt esetben 
további felhívás küldése szükséges. 

évente  M�szaki csoport 

2.9 - Nem történt intézkedés. 

A szennyezés, vagy annak 
következményeinek észlelése 
esetén tájékoztatni kell az illetékes 
hatóságot. 

  Polgármester 
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Megvalósulás 

dátuma 
Megtörtént intézkedés További szükséges intézkedések Határid� 

Tervezett 

költség 
Felel�s 

2.10 - 

A településen m�köd� nagyobb 
gazdasági társaságok rendszeresen 
beszámolnak környezetvédelmi 
teljesítményükr�l, 2010 során 
beszámoltak a potenciális 
vészhelyzeti lehet�ségekr�l, 
illetve arra való 
felkészültségükr�l. Az 
Önkormányzat és a cégek 
megállapodásának megfelel�en 
egy esetleges vészhelyzet során 
végrehajtandó teend�ket 
ismertetik a lakossággal, valamint 
havária esetén tájékozatják az 
Önkormányzatot. 
Fentiek értelmében a potenciális 
szennyez�források listájának 
összeállítása szükségtelen az 
Önkormányzat számára. 

A településen m�köd�, potenciális 
szennyez� anyag kibocsátó 
cégekt�l rendszeresen beszámoló a 
kibocsátott szennyez� anyagokról, 
illetve azok jogszabályi 
megfelelésér�l, valamint az 
esetleges haváriaeseményekr�l. 
 

évente / 
2 évente  Polgármester, 

Képvisel� testület 
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Új programpontok: 

 Probléma felvetése Megtörtént intézkedés 
További szükséges 

intézkedések 
Határid� 

Tervezett 

költség 
Felel�s 

2.11 

A szennyvíz hálózat 
nem megfelel�sége 
miatt több esetben 
nagy mennyiség� 
talajvíz kerül a 
kommunális 
szennyvíztisztítóra 

A szennyvíz hálózat felmérése 
(kamerázása) folyamatban van. 
Ütemterv készült a betörések 
kiküszöbölése érdekében a 
csatornahálózat felújítására. 

Az ütemtervnek megfelel�en a 
teljes rendszer felmérése, 
valamint a fejlesztések 
megvalósítása (szennyvíz hálózat 
javítása) szükséges. 

Ütemterv 
szerint  Képvisel�testület, 

Vasivíz Zrt. 

2.12 

Az Önkormányzat 
tulajdonában és a 
Vasivíz Zrt. 
üzemeltetése alatt 
lév� 
szennyvíztisztítóról 
kibocsátott tisztított 
szennyvíz min�sége 
nem minden esetben 
elégíti ki a 
jogszabályban el�írt 
kibocsátási 
határértékeket. 

A kommunális szennyvíztisztító 
intenzifikálására ütemterv 
készült. Az els� ütem 
megvalósítása 2009-2010 során 
megtörtént, mely magába 
foglalta a leveg�ztet� rendszer 
komplex felújítását, 
automatizálását, a 
kompresszorok cseréjét, valamint 
egy új utóülepít� beépítését. 

Az Önkormányzat tulajdonában 
és a Vasivíz Zrt. üzemeltetése 
alatt lév� szennyvíztisztító 
intenzifikálása megoldandó a 
jogszabályban el�írt kibocsátási 
paraméterek betarthatósága 
érdekében. 
Az ütemtervnek megfelel�en a 2. 
és 3. ütem szerinti beruházások 
megvalósítása (záportározó 
létesítése, iszaps�rít� létesítése, 
vegyszeradagolás kiépítése) 
szükséges. 

Ütemterv 
szerint  Képvisel�testület, 

Vasivíz Zrt. 

 



 

Répcelak Város Önkormányzata – Települési környezetvédelmi program - Felülvizsgálat 2011. 12 

3.0. Leveg�tisztaság-védelem 

 Feladat / megvalósítandó cél Prioritás 
Id�tartam / 

határid� 

Tervezett költségkeret, 

forrás 
Felel�s 

3.1 

Lakossági fórum szervezése ajánlott, amelyen az ipari üzemek, 
mez�gazdasági telepek konkrét kibocsátásait, mérési eredményeit 
ismertetnék az üzemek képvisel�i, és egyben választ is adhatnak a 
lakosok el�zetesen írásban, illetve a helyszínen feltett kérdéseire, 
panaszaira. 

2 3 - Polgármester 

3.2 

Az állattartásból ered� légszennyezésre megoldást jelenthet a meglév� 
állattartási rendelet betartatása, esetleges szankcionálás a 
szabálytalankodókkal szemben. Fontos az állattartók megfelel� 
tájékoztatása a betartandó szabályozásról, továbbá a segítségnyújtás a 
felmerül� problémáik megoldásában, hiszen a környezetvédelem 
mindannyiunk közös érdeke. 

2 3 - Jegyz� 

3.3. 

Idén 
http://www.repcelak.helyhir.hu/modules.php?op=modload&name=New
s&file=index&catid=&topic=1�sszel a Répcelakért Egyesület és a 
Móra Ferenc Általános és M�vészeti Iskola Öko Csoportja közösen 
léptek fel a Répcelak közterületein található parlagf� ellen. Az ilyen 
jelleg� akciók esetében szükséges az Önkormányzat segítsége a jobb 
eredmény érdekében. 

1 1 - Képvisel�test. 

3.4. 

A 2005. évben parlagf�vel nagymértékben fert�zött közterületek az 
Aradi utca vége, a K�ris utcai játszótér, a "Glóbusz" környéke, a 
Kossuth utcai játszótér. Az említett területeken a jöv�ben különösen 
érdemes odafigyelni a gyomirtásra. 

1 1  Közterület-
felügyel� 
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 Feladat / megvalósítandó cél Prioritás 
Id�tartam / 

határid� 

Tervezett költségkeret, 

forrás 
Felel�s 

3.5. 

Célszer� lenne a községben hirdet�táblás, vagy más könnyen 
aktualizálható tájékoztatási módszerrel, legalább a tavaszi és nyári 
hónapokban az id�szer� polleninformációt a lakosság részére 
elérhet�vé tenni. 

4 10  Képvisel�test. 

3.6. 

A közúti közlekedésb�l adódó légszennyezettség a várost (attól délre) 
elkerül� útszakasz megépítésével várhatóan csökkenni fog. Az 
Önkormányzat számára fontos cél, hogy továbbra is minden, számukra 
lehetséges, eszközzel el�mozdítsák az elkerül� út miel�bbi megépítését. 

2 3 - Polgármester 
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Megvalósulás 

dátuma 
Megtörtént intézkedés További szükséges intézkedések Határid� 

Tervezett 

költség 
Felel�s 

3.1 
évente 

(utolsó: 2010. 
december) 

Az Önkormányzat rendszeresen 
meghallgatja a településen m�köd� 
nagyobb üzemek környezetvédelmi 
beszámolóit. 

Továbbra is szükséges a településen 
m�köd� üzemek rendszeres 
környezetvédelmi szempontú 
beszámoltatása. Az esetlegesen 
felmerül� problémákról lakossági 
tájékoztató szervezése szükséges. 

évente  Polgármester 

3.2 folyamatosan 
ÁNTSZ és helyi rendelet van 
érvényben. Lakossági panasz esetén 
eljárást indítanak. 

A továbbiakban is be kell tartatni a 
vonatkozó el�írásokat. folyamatosan  Jegyz� 

3.3 folyamatosan 

Az Óvoda és a Répcelakért 
Egyesület szerz�dést kötött, 
melynek célja, hogy felismerjék, 
irtsák a parlagfüvet. 
Az Önkormányzat folyamatosan 
ellen�rzi a területeket. Amennyiben 
parlagf�vel szennyezett területet 
észlelnek, felszólítják a tulajdonost 
a parlagf� irtására, amennyiben ez 
nem történik meg, eljárást 
indítanak. 

A folyamatos ellen�rzés és szükség 
esetén intézkedés a továbbiakban is 
szükséges. 
A lakosság figyelmét a parlagf� 
szezon kezdetén fel kell hívni a 
parlagf� irtásának fontosságára (pl. 
internet, helyi kiadványok, TV) 

folyamatosan, 
idényszer�en  Képvisel�testület 

3.4 rendszeresen 
Az Önkormányzat, illetve az 
érintett cégek rendszeresen 
nyíratják az adott területeket. 

A továbbiakban is fontos a 
megel�zés célzatú f�nyírás a 
közterületeken. 

rendszeresen  Közterület-
felügyel� 

3.5 - Nem történt intézkedés. 

Célszer� lenne interneten (Városi 
honlapon) megjeleníteni a helyi 
pollen adatokat a kritikus (tavaszi, 
nyári) id�szakban. 

rendszeresen  Képvisel�testület 
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Megvalósulás 

dátuma 
Megtörtént intézkedés További szükséges intézkedések Határid� 

Tervezett 

költség 
Felel�s 

3.6 2010. 
december 

Az elkerül� úttal kapcsolatos tervek 
elkészültek. Az Önkormányzat 
közmeghallgatást tartott, az ott 
felmerült problémákat a 
Képvisel�testület továbbította a 
NIF Zrt. felé. 

Lakossági tájékoztató (pl. internetes 
tájékoztatás, helyi kiadványok, 
média) szükséges változások, 
el�relépések esetén. 

változások 
esetén  Polgármester, 

Képvisel�testület 
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4.0. Közlekedésszervezés, a lakossági és közszolgáltatási eredet� zaj, rezgés 

 Feladat / megvalósítandó cél Prioritás 
Id�tartam / 

határid� 

Tervezett költségkeret, 

forrás 
Felel�s 

4.1 

A közlekedésszervezés és a biztonságos, környezetbarát közlekedés 
érdekében a kerékpárutak b�vítése javasolt 
- a 86-os út mellet az Ady E. utcától a sorompóig 

- a környez� településekkel való összekötést. (Nick, Beled, 
Vámoscsalád) 

4 10 - Képvisel�test. 

4.2. a 86-os sz. f�út mentén a tüzép telepnél kialakított buszmegállók 
balesetveszélyesek. Célszer� megálló öböl kialakítása 2 3 10.000,- Képvisel�test. 

+ VOLÁN 

4.3. 

A terület közlekedéséb�l ered� zajterhelésen jelent�sen javít majd az 
M9 és M86 sz. gyorsforgalmi utak megépítése. Azok elkészültéig 
sebességkorlátozással csökkenthet� a zajszint. A közúthálózat 
fejlesztése a közeljöv�ben nem realizálódik, ezért a közutak forgalmából 
származó zajszint elleni védelem érdekében a megengedettnél 
magasabb zajhatással érintett területeken az építési engedélyezés során 
zajszámítással kell igazolni a vonatkozó rendeletekben rögzített 
határértékek betartását a helyiségekben. 

2 3  M�szaki csop. 

4.4. 

A környez� lakóterületek megfelel� zajvédelme érdekében zajvédelmi 
falak megépítése szükséges. Figyelembe véve, hogy a vasúti forgalom is 
folyamatos fejl�dést mutat, valamint a vasúti hálózat b�vítését tervezik 
egy második vágánnyal. 

4 10 Nem ismert MÁV Rt. 

4.5. 
A településre vonatkozóan a zaj- és rezgés elleni védelem általános 
szabályait a Környezetvédelmi rendeletben szükséges meghatározni, a 
város Területrendezési terve alapján. 

3 5 - Képvisel�test. 
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 Feladat / megvalósítandó cél Prioritás 
Id�tartam / 

határid� 

Tervezett költségkeret, 

forrás 
Felel�s 

4.6. 

Lakossági fórum keretében az ipari üzemek pontos zajterhelését, mérési 
eredményeit az üzemek képvisel�i ismertethetnék, ahol egyben választ is 
adhatnak a lakosok el�zetesen írásban, illetve a helyszínen feltett 
kérdéseire, panaszaira. 

2 3  Polgármester 
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Megvalósulás 

dátuma 
Megtörtént intézkedés További szükséges intézkedések Határid� 

Tervezett 

költség 
Felel�s 

4.1 
2007 
2008 

2008-2009 

2007-ben az Ady Endre utcai 
kerékpárút építése megtörtént. 
2008-ban általános karbantartás 
(festés és folyókajavítás) történt a 
kerékpárutak esetében. 
2008-2009-ben a Vörösmarty utca 
kerékpárútjának magassági 
vonalvezetését módosították. 
A Bartók utca déli részére 
elkészültek a kerékpárút tervei. 

Az M86 megépítésével a Nick- 
Répcelak közötti kerékpárút 
megépül. 
A bels� kerékpárút hálózat 
megépítésére forrás keresése 
(pályázat) szükséges. 
A meglév� kerékpárutak rendszeres 
karbantartása szükséges. 
Fel kell mérni, hogy a településen 
belül, illetve a szomszédos 
települések felé további 
kerékpárutak kialakítása, és azokat 
milyen módon lehet megvalósítani. 

Pályázat 
sikeressége 

esetén 
 Képvisel�testület, 

M�szaki csoport 

4.2 - 

Engedélyezett terv elkészült, 2011 
évben a megvalósítás érdekében 
pályázat került benyújtásra a 
Közlekedési Koordinációs Központ 
felé. 

Pályázat sikeressége esetén 
megvalósítása szükséges. 

Pályázat 
sikeressége 

esetén 
 Képvisel�testület 

4.3 - 

40 km/h-s korlátozás került 
bevezetésre a Város egész 
területén, valamint a 86-os út 
mellett sebességmér�k kerültek 
kihelyezésre. 
Az elkerül� úttal kapcsolatos tervek 
elkészültek. Az Önkormányzat 
közmeghallgatást tartott, az ott 
felmerült problémákat a 

Lakossági tájékoztató (pl. internetes 
tájékoztatás, helyi kiadványok, 
média) szükséges változások, 
el�relépések esetén. 

változások 
esetén  Polgármester, 

Képvisel�testület 



 

Répcelak Város Önkormányzata – Települési környezetvédelmi program - Felülvizsgálat 2011. 19 

Képvisel�testület továbbította a 
NIF Zrt. felé. 

4.4 - Nem történt intézkedés. 
Az M86-os út megépítése esetén 
annak zajhatása ellen zajvéd� 
erd�sáv telepítése indokolt. 

M86-os út 
megépítésével 

együtt 
 Képvisel�testület 

4.5 2006 

Répcelak Város Önkormányzata 
Képvisel�testületének 20/2006. 
(IX. 15. ) a környezet védelmér�l 
szóló rendelet VII. fejezete 
szabályozza a zaj- és rezgés elleni 
védelmet. 

A vonatkozó rendeletet betartatása 
továbbra is szükséges. folyamatosan  Képvisel�testület 

4.6 

évente 
(utolsó: 2010. 

december, 
2011. január) 

Az Önkormányzat rendszeresen 
meghallgatja a településen m�köd� 
nagyobb üzemek környezetvédelmi 
beszámolóit, szükség esetén 
lakossági fórumot szervez. 

Továbbra is szükséges a településen 
m�köd� üzemek rendszeres 
környezetvédelmi szempontú 
beszámoltatása. Az esetlegesen 
felmerül� problémákról lakossági 
tájékoztató szervezése szükséges. 

évente  Polgármester 
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5.0 Hulladékgazdálkodás 

 Feladat / megvalósítandó cél Prioritás 
Id�tartam / 

határid� 

Tervezett költségkeret, 

forrás 
Felel�s 

5.1. 

Kiemelked�en fontos a lakossági együttm�ködési készség kialakítása, 
mely nélkül eredményes hulladékgazdálkodási tevékenység nem 
képzelhet� el. Ez igaz a közterület fenntartás vonatkozásában is, ezért a 
környezeti kultúra szintjének emelése az egyik fontos eszköze a 
környezet- és természetvédelemnek, és a hulladékgazdálkodásnak is, 
hiszen ezek szorosan összefüggnek. 

2 3 - Polgármester 

5.2. 

Célszer� lenne az Önkormányzatnak ismeretterjeszt� el�adásokat 
szervezni, amelyen a lakosságot tájékoztatják a háztartásokban is 
m�köd�képes hulladékkeletkezés megel�zési és újrafelhasználási 
módszerekr�l, lehet�ségekr�l. 

2 2007.  Alpolgármester 

5.3. 

Az Önkormányzat számára fontos feladat a Müllex-Körmend Kft-t minél 
el�bb tájékoztatni arról, hogy a lakosság számára kérdéses a szelektív-
hulladékgy�jtés megvalósítása. Ezt követ�en vagy a Kft.-nek önállóan, 
vagy az Önkormányzattal közösen kell informálni a lakosságot a 
szelektív-hulladékgy�jtés megvalósításáról. 

1 2006. 
jún. 30.  Polgármester 

5.4. 
Javasolt a hulladékgy�jt�-szigetek számának b�vítése legalább egy 
darabbal a Kossuth L. utcában, vagy környezetében, de megfontolandó 
a József A. utcában is egy hulladékgy�jt�-sziget kialakítása. 

3 5 500.000,- Képvisel�test. 

5.5. 

Az Önkormányzatnak ismeretterjeszt� el�adásokat lenne célszer� 
szervezni, vagy más úton, például a médiákban informálni a lakosságot, 
kiemelt célcsoportként a kiskerttulajdonosokat, hogy a háztartásokban 
keletkez� biohulladékok újrahasznosításával kapcsolatban milyen 
lehet�ségei vannak. További feladatként jelenhet meg vagy 
id�szakosan, vagy tartósan telepített biohulladék-gy�jt�k kihelyezése. 

2 3  Közter. felügy. 
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 Feladat / megvalósítandó cél Prioritás 
Id�tartam / 

határid� 

Tervezett költségkeret, 

forrás 
Felel�s 

5.6. A települési szilárd hulladékok biológiailag lebontható szervesanyag 
tartalmát 2007-ig 50%-kal kell csökkenteni. 

2 3  Müllex Kft. 

5.7. A szelektíven begy�jtött csomagolási hulladékok minél nagyobb, 
lehet�leg teljes mennyiségét hasznosítani kell. 1 1  Müllex Kft. 

5.8. 

A termelési hulladékok esetében a termel�k (vállalkozók, gazdasági 
társaságok) bevonásával meg kell teremteni a minél nagyobb arányú 
hasznosítás feltételeit. A nagyobb hulladéktermel�k esetében belátható 
id�n belül meg kell vizsgálni az öntömörít�s konténerek kihelyezésének 
lehet�ségeit. Ezen esetben az Önkormányzat, mint ellen�rz� fél jelenhet 
meg, valamint itt is megjelenhet a szemléletformáló tájékoztatás 
lehet�sége. 

3 5  Üzemek vezet�i 

5.9. 

Az építési és bontási hulladékok megfelel�en ellen�rizhet� kezelési 
lehet�ségeit ki kell alakítani. Célszer� lenne konténeres gy�jtési 
rendszert megvalósítani, meghatározott számú konténert állandó 
használatra telepíteni, valamint néhányat bérelhet� formában 
rendszerbe állítani, és err�l a lakosságot tájékoztatni. 

3 5  Jegyz� 

5.10 
Az illegális hulladéklerakók környezeti hatásait tisztázni kell 
környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás keretében, majd a lerakókat fel 
kell számolni. 

2 3  Közter. felügy. 

5.11 

Intézkedéseket kell kidolgozni és végrehajtani a közterületi szemetelés 
tekintetében. Ennek célszer�en részét kell, hogy képezze a közterületek 
forgalmától függ�en elhelyezett nyilvános hulladékgy�jt�-
edényrendszer. 

1 1  Közter. felügy. 

5.12 

Az önkormányzati rendeleteket megjelenésük után széles körben 
ismertetni kell. Az ismertetett jogszabályok betartását, meg kell 
követelni, és annak végrehajtását célszer� rendszeresen végrehajtott, 
jegyz�könyvvel dokumentált szúrópróbával ellen�rizni. 

2 3  Jegyz� 
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 Feladat / megvalósítandó cél Prioritás 
Id�tartam / 

határid� 

Tervezett költségkeret, 

forrás 
Felel�s 

5.13 
Fokozott társadalmi odafigyeléssel és szervezeti felügyelettel kell elejét 
venni a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos, mindig fenyeget� 
veszélyként jelen lév�, visszaéléseknek. 

1 1  Jegyz� 

5.14 Mind a lakossággal, mind a vállalkozókkal ismertetni kell a veszélyes 
hulladékokkal kapcsolatos kötelezettségeket. 1 2  Jegyz� 

5.15 
Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv követelményeivel összhangban 
a veszélyes hulladékok mennyiségének 30%-a 2008-ig hasznosításra 
kell, hogy kerüljön. 

2 2  Képvisel�test. 

5.16 Ki kell dolgozni a települési szilárd hulladékok veszélyes összetev�inek 
elkülönített gy�jtésére egy rendszert. 1 2  Müllex Kft. 
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Megvalósulás 

dátuma 
Megtörtént intézkedés További szükséges intézkedések Határid� 

Tervezett 

költség 
Felel�s 

2010. június 

A Répcelaki Fesztivál kísér� 
rendezvényeként 
„Környezetvédelmi Sátor” néven 
környezetvédelmi programsorozat 
került megvalósításra, melynek f� 
célja volt a lakosság 
környezettudatosságának növelése. 

5.1 

2011. 

Az óvoda felújítása és b�vítését 
célzó projekt, valamint a TÁMOP 
projekt keretében megvalósult 
illetve az 5 éves fenntartási 
id�szakban megvalósul az iskola és 
az óvoda gyermekeinek és 
nevel�testületének a 
környezettudatosság növelése. 

A lakossági környezettudatosság 
növelése érdekében rendszeres 
környezetvédelmi tájékoztatás 
szükséges pl, internet, helyi 
kiadványok, média útján, illetve 
helyi rendezvények alkalmával 
környezetvédelmi intézkedések (pl, 
szelektív hulladékgy�jt�k 
kihelyezése), környezetvédelmi 
figyelemfelhívás, tájékoztatás 
szükséges (pl. plakátok kihelyezése, 
környezetvédelmi témájú 
programok). 
Továbbá szükséges rendszeres 
környezet-egészségügyi 
kockázatértékelések elkészítése, 
Környezetvédelmi Alap 
létrehozása, illetve Local Agenda 
21 elkészítése. 

rendszeresen  Polgármester, 
Képvisel�testület 
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Megvalósulás 

dátuma 
Megtörtént intézkedés További szükséges intézkedések Határid� 

Tervezett 

költség 
Felel�s 

5.2 2010. június 

A Répcelaki Fesztivál kísér� 
rendezvényeként 
„Környezetvédelmi Sátor” néven 
környezetvédelmi programsorozat 
került megvalósításra, melynek 
részét képezte a hulladékokkal 
kapcsolatos tájékoztatás. 

A lakosság hulladékgazdálkodással 
kapcsolatos ismereteinek b�vítése 
érdekében rendszeres tájékoztatás 
szükséges pl. internet, helyi 
kiadványok, média útján, illetve 
igény esetén akciók szervezése, 
helyi rendezvények alkalmával 
környezetvédelmi intézkedések (pl, 
szelektív hulladékgy�jt�k 
kihelyezése), környezetvédelmi 
figyelemfelhívás, tájékoztatás 
szükséges (pl. plakátok kihelyezése, 
környezetvédelmi témájú 
programok). 

rendszeresen  Polgármester, 
Képvisel�testület 

5.3 2006 

A Müllex-Körmend Kft. 
tájékoztatója lezajlott 2006-ban a 
szelektív gy�jtés megvalósításával 
kapcsolatban. 
A lakosság rendszeresen használja a 
szelektív hulladékgy�jt�ket. 

További tájékoztatás szükséges a 
szelektíven gy�jthet� 
hulladékokról, a hulladékok 
mennyiségének csökkentési 
lehet�ségér�l, annak fontosságáról 
(pl. internet, helyi kiadványok, 
média). 

rendszeresen  Polgármester, 
Képvisel�testület 
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Megvalósulás 

dátuma 
Megtörtént intézkedés További szükséges intézkedések Határid� 

Tervezett 

költség 
Felel�s 

5.4 - 

A Zrínyi utcában egy 
hulladékgy�jt� sziget kialakítása 
megtörtént. 
Az Önkormányzat belépett a 
Nyugat-dunántúli Regionális 
Önkormányzati 
Hulladékgazdálkodási Társulásba, 
ennek keretében pályázatot 
nyújtottak be az Ipari Parkban 
hulladék udvar kialakításához. 

Az Ipari Parkban hulladék udvar 
kialakítása pályázati forrás esetén. 

2011 
pályázati 

forrás esetén 
 Képvisel�testület 

5.5 évente 

A lomtalanítás alkalmával a kerti 
zöldhulladékok, gallyak elszállítását 
a helyi hulladékszolgáltató 
biztosítja. 

Meg kell vizsgálni, hogy a további 
id�szakokban milyen megoldás 
lehetséges a zöldhulladékok 
gy�jtésére, illetve a lakosságot 
tájékoztatni kell a házi 
komposztálás lehet�ségér�l (pl. 
internet, helyi kiadványok). 

évente  Képvisel�testület, 
M�szaki csoport 

5.6  

A települési hulladéklerakón 
csökken a biológiailag lebontható 
hulladékok mennyisége. 
Az Önkormányzat szervezésében a 
Müllex-Körmend Kft. 
lomtalanításkor biztosította a 
zöldhulladékok (fa, ág, gally) 
elszállítását és hasznosítását. 

A lakosságot tájékoztatni kell a házi 
komposztálás lehet�ségér�l (pl. 
internet, helyi kiadványok), illetve a 
zöldhulladék elhelyezés (pl. 
lomtalanítás során) lehet�ségeir�l. 
A zöldhulladék gy�jtést gyakoribbá 
kell tenni pl. zsákos gy�jtés, vagy 
idény jelleg� elszállítások 
megszervezésével. 

évente  

Müllex Körmend 
Kft. 

Képvisel�testület, 
M�szaki csoport 
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Megvalósulás 

dátuma 
Megtörtént intézkedés További szükséges intézkedések Határid� 

Tervezett 

költség 
Felel�s 

5.7  

A szelektíven gy�jtött csomagolási 
hulladékok hasznosításra kerülnek 
az Ökopannon Kft.-n és Öko-Kord 
Kft.-n keresztül. 

További tájékoztatás szükséges a 
szelektíven gy�jthet� 
hulladékokról, a hulladékok 
mennyiségének csökkentési 
lehet�ségér�l, annak fontosságáról 
(pl. internet, helyi kiadványok, 
média). 

rendszeresen  Polgármester, 
Képvisel�testület 

5.8 

évente 
(utolsó: 2010. 

december, 
2011. január) 

Az Önkormányzat rendszeresen 
meghallgatja a településen m�köd� 
nagyobb üzemek környezetvédelmi 
beszámolóit, szükség esetén 
lakossági fórumot szervez. 

Továbbra is szükséges a településen 
m�köd� üzemek rendszeres 
környezetvédelmi szempontú 
beszámoltatása. Az esetlegesen 
felmerül� problémákról lakossági 
tájékoztató szervezése szükséges. 

évente  Polgármester 

5.9  

A Müllex-Körmend Kft. vett átinert 
hulladékot, melyet a harasztifalui 
hulladéktelepén technológiai 
jelleggel hasznosítanak. 
Ezen kívül Vönöckön és Sótonyban 
az innert hulladéklerakóra 
helyezhet� el inert hulladék. 

A lakosság tájékoztatása szükséges, 
milyen módon lehetséges az építési, 
bontási hulladék elszállítása (pl. 
interneten keresztül). 

folyamatosan  Jegyz� 
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Megvalósulás 

dátuma 
Megtörtént intézkedés További szükséges intézkedések Határid� 

Tervezett 

költség 
Felel�s 

5.10  

Az Önkormányzat belépett a 
Nyugat-dunántúli Regionális 
Önkormányzati  
Hulladékgazdálkodási Társulásba, 
ennek keretében felülvizsgálták az 
illegális hulladéklerakókat, melyet 
bejelentettek az illetékes 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyel�séghez. 

Az illegális hulladéklerakókat meg 
kell sz�ntetni. 

forrás 
megteremtése 
esetén azonnal 

 Képvisel�testület 

5.11 2010 
A F� tér projekt keretében a 
Városközpontban új közterületi 
hulladékgy�jt�ket helyeztek ki. 

Felül kell vizsgálni a közterületi 
hulladékgy�jt�k darabszámát, 
elhelyezkedését, illetve 
megfelel�ségét, majd ennek 
tükrében meg kell tervezni a 
közterületi hulladékgy�jtést, mely 
alapján a szükséges helyekre 
hulladékgy�jt� edényzetek 
kihelyezése szükséges, valamint a 
nem megfelel� hulladékgy�jt�ket le 
kell cserélni. 

felülvizsgálat: 
folyamatosan, 

további 
intézkedések 
terv szerint 

 
Közterület 
felügyel�, 

M�szaki csoport 

5.12 2010 

Az Önkormányzati rendeleteket a 
Polgármesteri Hivatal hirdet�tábláin 
hirdetik ki, valamint a Városi 
honlapon megjelenítik. 

A rendeleteket a Városi honlapon 
rendszeresen frissíteni kell. 

szükség 
esetén  Jegyz� 
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Megvalósulás 

dátuma 
Megtörtént intézkedés További szükséges intézkedések Határid� 

Tervezett 

költség 
Felel�s 

5.13 2010. június 

A Répcelaki Fesztivál kísér� 
rendezvényeként 
„Környezetvédelmi Sátor” néven 
környezetvédelmi programsorozat 
került megvalósításra, melynek 
részét képezte a hulladékokkal 
kapcsolatos tájékoztatás.  
Az iskolában folyamatosan, az 
óvodában akció keretében 
szárazelem gy�jt� edényzet került 
kihelyezésre. 

A lakosság hulladékgazdálkodással 
kapcsolatos ismereteinek b�vítése 
érdekében rendszeres tájékoztatás 
szükséges pl. internet, helyi 
kiadványok, média útján, illetve 
igény esetén akciók szervezése, 
helyi rendezvények alkalmával 
környezetvédelmi intézkedések (pl, 
szelektív hulladékgy�jt�k 
kihelyezése), környezetvédelmi 
figyelemfelhívás, tájékoztatás 
szükséges (pl, plakátok kihelyezése, 
környezetvédelmi témájú 
programok). 

rendszeresen  Polgármester, 
Képvisel�testület 

5.14 

évente 
(utolsó: 2010. 

december, 
2011. január) 

Az Önkormányzat rendszeresen 
meghallgatja a településen m�köd� 
nagyobb üzemek környezetvédelmi 
beszámolóit, szükség esetén 
lakossági fórumot szervez. 

Továbbra is szükséges a településen 
m�köd� üzemek rendszeres 
környezetvédelmi szempontú 
beszámoltatása, melyet érdemes 
kib�víteni a kisebb cégek 
meghallgatásával, tájékoztatásával 
is szükség esetén szakért� 
bevonásával. 

évente  Polgármester 
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Megvalósulás 

dátuma 
Megtörtént intézkedés További szükséges intézkedések Határid� 

Tervezett 

költség 
Felel�s 

5.15  

Az Önkormányzat által nem 
ellen�rizhet�. 
Az Önkormányzat belépett a 
Nyugat-dunántúli Regionális 
Önkormányzati  
Hulladékgazdálkodási Társulásba, 
ennek keretében pályázatot 
nyújtottak be az Ipari Parkban 
hulladék udvar kialakításához. 

Az Önkormányzat által üzemeltetett 
létesítményekben kiemelt figyelmet 
kell fordítani a veszélyes 
hulladékok példamutató kezelésére 
(gy�jtés, vonatkozó 
jogszabályoknak megfelel� 
nyomonkövetés, hasznosításra 
történ� elszállíttatás). 
A hulladékudvar kialakítására a 
lakossági veszélyes hulladék 
gy�jtése is megoldott lesz, melyr�l 
tájékoztatni kell a lakosságot 
(internet, helyi kiadványok, média). 

2011, 
pályázati 

forrás esetén 
 Képvisel�testület, 

M�szaki csoport 

5.16  

Az Önkormányzat belépett a 
Nyugat-dunántúli Regionális 
Önkormányzati  
Hulladékgazdálkodási Társulásba, 
ennek keretében pályázatot 
nyújtottak be az Ipari Parkban 
hulladék udvar kialakításához. 

A hulladékudvar kialakítására a 
lakossági veszélyes hulladék 
gy�jtése is megoldott lesz, melyr�l 
tájékoztatni kell a lakosságot 
(internet, helyi kiadványok, média). 

pályázati 
forrás esetén  Képvisel�testület, 

M�szaki csoport 
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Új programpontok: 

 Probléma felvetése Megtörtént intézkedés 
További szükséges 

intézkedések 
Határid� 

Tervezett 

költség 
Felel�s 

5.17 

Települési 
hulladékgazdálkodási 
terv felülvizsgálata, 
illetve aktualizálása 
nem teljes mértékben 
a jogszabályban 
el�írtaknak 
megfelel�en történik. 

A Települési 
hulladékgazdálkodási terv utolsó 
felülvizsgálata 2010 februárjában 
történt a 2006-2008-as id�szakra 
vonatkozóan. 

A Települési 
hulladékgazdálkodási terv 
teljesülésér�l 2 évente 
beszámolót kell készíteni, 
valamint ennek tükrében 
aktualizálni kell a tervet. 
Az új hulladékgazdálkodási 
id�szakra (2009-2014) ki kell 
terjeszteni a terv hatályát, illetve 
új terv készítése szükséges. 

folyamatosan  Képvisel�testület 
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6.0. Természeti környezet, zöldterületek, közterületek állapota 

 Feladat / megvalósítandó cél Prioritás 
Id�tartam / 

határid� 

Tervezett költségkeret, 

forrás 
Felel�s 

6.1. 

A jelenleg érvényben lév� rendezési terv a zöldfelületek jelent�s 
növelését t�zte ki célul. A jelenlegi és a távlati területfejlesztési, 
rendezési beavatkozásoknál fontos cél az él�világ, az él�helyek 
védelme, fennmaradásának el�segítése. 

3 5  Képvisel�test. 

6.2. 
Jogos igényként merült fel több közterületi szemétgy�jt� (hamutartós) 
elhelyezése, különös tekintettel a Pet�fi úti butikok, illetve a 
Takarékszövetkezet épülete elé. 

2 3 100.000,- Képvisel�test. 

6.3. 
A lakosság zöme elégedett a város parkosításával (különösen a 
virágokkal), a zöldterületek arányával, de felmerült a fásítás igénye a 
nagy, egybefügg� füves területeken. 

3 5  Képvisel�test. 

6.4. 
A közterületek esetében felújítási program kidolgozása szükséges, 
továbbá lényeges újabb zöldterületek, parkok építése, a fásítás 
folytatása. 

3 5  Képvisel�test. 
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Megvalósulás 

dátuma 
Megtörtént intézkedés További szükséges intézkedések Határid� 

Tervezett 

költség 
Felel�s 

6.1  
A F� tér projekt keretein belül a F� 
tér, Úttör� utca parkosítása 
megtörtént. 

A Város sokszín�ségének 
meg�rzése érdekében szükséges a 
zöldterületek növelése, parkok 
létesítése, kialakítása. 

folyamatosan  Polgármester, 
Képvisel�testület 

6.2 2010 

A Pet�fi utcai üzletek el�tt, 
valamint a F� tér projekt keretében 
a Városközpontban új közterületi 
hulladékgy�jt�ket helyeztek ki. 

Felül kell vizsgálni a közterületi 
hulladékgy�jt�k darabszámát, 
elhelyezkedését, illetve 
megfelel�ségét, majd ennek 
tükrében meg kell tervezni a 
közterületi hulladékgy�jtést, mely 
alapján a szükséges helyekre 
hulladékgy�jt� edényzetek 
kihelyezése szükséges, valamint a 
nem megfelel� hulladékgy�jt�ket le 
kell cserélni. 

felülvizsgálat: 
folyamatosan, 

további 
intézkedések 
terv szerint 

 
Közterület 
felügyel�, 

M�szaki csoport 
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Megvalósulás 

dátuma 
Megtörtént intézkedés További szükséges intézkedések Határid� 

Tervezett 

költség 
Felel�s 

6.3 2010-2011 

A F� tér projekt keretein belül a F� 
tér, Úttör� utca parkosítása 
megtörtént.  
Az önkormányzat 2011. évben 
elkészíttette a város közterületeinek 
parkosítási tervét. 

Kiemelt figyelmet kell fordítani a 
Város zöldterületeinek 
meg�rzésére, a zöldterületek, 
parkok b�vítésére, melyet a 
megvalósítandó fejlesztések, 
projektek során is els�dleges 
prioritásként kell kezelni. 
Az iskolánál szabadid�park 
kialakítása tervezett az 
Önkormányzat 
Képvisel�testületének 2010-2014 
évi programja keretein belül. 
A város közterületeinek parkosítási 
tervében foglaltak megvalósítása 
szükséges 

folyamatosan 
2016  Polgármester, 

Képvisel�testület 

6.4 2010-2011 

A F� tér projekt keretein belül a F� 
tér, Úttör� utca parkosítása 
megtörtént. 
A Város közterületeinek 
parkosítására terv készült. 
Az önkormányzat 2011. évben 
elkészíttette a város közterületeinek 
parkosítási tervét. 

A parkosítási tervnek megfelel�en a 
Város közterületeinek parkosítása 

megoldandó. 

folyamatosan 
2016  Képvisel�testület, 

M�szaki csoport 
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7.0 Feltételezhet� rendkívüli környezet-veszélyeztetés és a környezetkárosodás 

csökkentésének településre vonatkozó feladatai és el�írásai 

 Feladat / megvalósítandó cél Prioritás 
Id�tartam / 

határid� 

Tervezett költségkeret, 

forrás 
Felel�s 

7.1. 

A településen m�köd� gazdálkodó szervezetekkel közösen meg kell 
határozni a lehetséges vészhelyzeteket, azokra intézkedést, vészhelyzeti 
tervet kell kidolgozni. Az elhárításhoz szükséges anyagi és személyi 
feltételeket, a kockázatviselés arányában, biztosítani kell, valamint az 
elhárítási tervben foglaltakat gyakoroltatni szükséges. 

2 3  Jegyz� 
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Megvalósulás 

dátuma 
Megtörtént intézkedés További szükséges intézkedések Határid� 

Tervezett 

költség 
Felel�s 

Továbbra is szükséges a településen 
m�köd� üzemek rendszeres 
beszámoltatása, melyet érdemes 
kib�víteni a kisebb cégek 
meghallgatásával, tájékoztatásával 
is szükség esetén szakért� 
bevonásával. 

évente  Polgármester 

A polgárvédelmi tervet 
folyamatosan aktualizálni kell. 

rendszeresen, 
változások 

esetén 
 M�szaki csoport 

7.1 
2010. 

december, 
2011. január 

Az Önkormányzat meghallgatta a 
településen m�köd� nagyobb 
üzemek vészhelyzeti beszámolóit, 
illetve lakossági fórumot tartott. 

A hóolvadáskor rendszeresen 
jelentkez� megemelkedett vízszint 
a Répce Árapasztó csatorna 
megemelkedését okozza, mely 
miatt a Kenyérhordó árok 
visszaduzzad, így a szomszédos 
kertek elöntésre kerülnek. 
Javasolt a Répcelakot megkerül� 
övcsatorna kialakítása. 
Javasolt a jelenlegi gravitációs 
rendszer mellett telepített átemel� 
szivattyú engedélyeztetése, 
létesítése. 

Pályázati 
források 

elnyerését 
követ�en 

történhet a 
megvalósítás 

 
Polgármester, 

Képvisel�testület, 
M�szaki csoport 
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8.0 A hatékony környezetgazdálkodás feltételei, eszközei 

 Feladat / megvalósítandó cél Prioritás 
Id�tartam / 

határid� 

Tervezett költségkeret, 

forrás 
Felel�s 

8.1. 

A jó színvonalú helyi rendeletek hatékony m�ködésének, 
végrehajthatóságának, és az összehangoltságnak érdekében a 
környezetvédelmi tervben megfogalmazott alapelvek alapján az egyes 
szakterületekre részletes fejlesztési koncepciót kell kidolgozni az alábbi 
területeken: vízellátás, csatornázás, szennyvíztisztítás, közterület-
fenntartás, zöldfelület-gazdálkodás, természetvédelem, 
hulladékgazdálkodás, veszélyes hulladékok kezelése, energia-
gazdálkodás, temet�k fenntartása. 

3 5  Jegyz� 

8.2. 

Az Önkormányzat környezettudatos tevékenységének ki kell terjednie 
egy komplex környezetvédelmi rendeletet elkészítésére, amely magába 
foglalja az eddig önkormányzati szinten nem szabályozott 
környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokat. 

3 5  Jegyz� 

8.3. 

A vizsgált területeket érint� helyi rendeleteket oly módon kell 
megalkotni, módosítani, kiegészíteni, hogy az önkormányzati 
kötelezettség-vállalások is minden esetben maradéktalanul 
teljesüljenek. Az Önkormányzat hatályos rendeleteit minden esetben 
önmagára nézve is köteles alkalmazni, ha ez nem lehetséges, a rendelet 
módosításáról kell intézkedni. 

3 5  Jegyz� 

8.4. 

Az Önkormányzatnak az eddiginél lényegesen nagyobb szerepet kell 
vállalnia a környezetvédelmi oktatásban, nevelésben, 
szemléletformálásban. Olyan közgondolkodást kell kialakítani, mely 
megütközéssel fogadja és elítéli a környezetkárosító cselekedeteket. A 
lakosság vásárlási, fogyasztói szokásaiban pedig el� kell segíteni a 
hulladékcsökkent�, „hulladékérzékeny” mentalitás megjelenését és 
elterjedését. 

3 5  Móra Ferenc Ált. 
Isk. tanárai 
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 Feladat / megvalósítandó cél Prioritás 
Id�tartam / 

határid� 

Tervezett költségkeret, 

forrás 
Felel�s 

8.5. 

Tudatosítani kell, hogy a globális problémák megoldását a 
háztartásokban, kiskertekben, kirándulásokon kell kezdeni. A legújabb 
PR ismeretek és eszközök felhasználásával komoly társadalmi 
el�készít� munkát kell megkezdeni, nem csak a köztisztasági morál 
emelése érdekében, hanem olyan fontos célokért is, mint a szelektív 
hulladékgy�jtés programjának népszer�sítése, vagy egyes lakossági 
körben keletkez� veszélyes hulladékok begy�jtésének propagálása. 

2 3  

Képvisel�test. 
Móra Ferenc Ált. 

Isk. 
Közterület 
felügyel� 
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Megvalósulás 

dátuma 
Megtörtént intézkedés További szükséges intézkedések Határid� 

Tervezett 

költség 
Felel�s 

Az Önkormányzat rendszeresen 
meghallgatja a településen m�köd� 
nagyobb üzemek környezetvédelmi 
beszámolóit, szükség esetén 
lakossági fórumot szervez. 

Továbbra is szükséges a településen 
m�köd� üzemek rendszeres 
környezetvédelmi szempontú 
beszámoltatása, melyet érdemes 
kib�víteni a kisebb cégek 
meghallgatásával, tájékoztatásával 
is szükség esetén szakért� 
bevonásával. 

évente  Polgármester 
8.1 

évente 
(utolsó: 2010. 

december, 
2011. január) 

Stratégia kialakítása nem történt 
meg. 

Stratégia kialakítása javasolt a 
Local Agenda 21 keretében 2011  Képvisel�testület 

8.2 2006 

Megalkotásra került Répcelak 
Város Önkormányzata 
Képvisel�testületének 20/2006. 
(IX. 15. ) rendelete a környezet 
védelmér�l. 

A rendeletet folyamatosan 
aktualizálni szükséges, illetve 
betartását meg kell követelni, illetve 
ellen�rizni kell. 

rendszeresen  M�szaki csoport 
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Megvalósulás 

dátuma 
Megtörtént intézkedés További szükséges intézkedések Határid� 

Tervezett 

költség 
Felel�s 

8.3 2005-2010 

A helyi rendeletek elkészítése 
megtörtént.  
- Répcelak Város Önkormányzata 
Képvisel�testületének 20/2006.(IX. 
15. ) rendelete a környezet 
védelmér�l 
- Répcelak Város Önkormányzata 
Képvisel�-testületének 7/2010. (II. 
19.) rendelete a helyi 
hulladékgazdálkodási tervr�l szóló 
34 /2004. (IX. 28.) rendelet 
módosításáról 
- Répcelak Város Önkormányzata 
Képvisel�-testületének 
23/2009.(XII.18.), 20/2008. (XII. 
12.), 27/2007. (XII. 21.), 27/2006. 
(XII. 15.),41/2004. (XII.17.) 
rendeletével módosított 22/2004. 
(IV.30.) rendelete a települési 
folyékony hulladékkal kapcsolatos 
kötelez� helyi közszolgáltatásról 
Répcelak Város Önkormányzata 
Képvisel�-testületének 
21/2005.(IX. 15.) számú rendelettel 
módosított 7/2005. (IV.1.) rendelete 
az állattartásról 

A rendeleteteket folyamatosan 
aktualizálni szükséges, illetve 
betartását meg kell követelni, illetve 
ellen�rizni kell. 

rendszeresen  M�szaki csoport 
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Megvalósulás 

dátuma 
Megtörtént intézkedés További szükséges intézkedések Határid� 

Tervezett 

költség 
Felel�s 

8.4 folyamatosan 

A Móra Ferenc Általános és 
M�vészeti Iskolában és a 
Százszorszép Óvodában nagy 
figyelmet fordítanak a környezeti 
nevelésre. 

A továbbiakban is figyelmet kell 
fordítani a gyerekek környezeti 
nevelésre, mind az iskolai 
intézményrendszeren belül, mind 
azon kívül (pl. erdei iskolai 
programok). Lásd még 8.5. pont. 

rendszeresen  

Móra Ferenc 
Általános és 

M�vészeti Iskola 
tanárai 

8.5 2010. június 

A Répcelaki Fesztivál kísér� 
rendezvényeként 
„Környezetvédelmi Sátor” néven 
környezetvédelmi programsorozat 
került megvalósításra, melynek f� 
célja volt a lakosság 
környezettudatosságának növelése. 

A lakossági környezettudatosság 
növelése érdekében rendszeres 
környezetvédelmi tájékoztatás 
szükséges pl, internet, helyi 
kiadványok, média útján, illetve 
helyi rendezvények alkalmával 
környezetvédelmi intézkedések (pl, 
szelektív hulladékgy�jt�k 
kihelyezése), környezetvédelmi 
figyelemfelhívás, tájékoztatás 
szükséges (pl. plakátok kihelyezése, 
környezetvédelmi témájú 
programok). 

rendszeresen  Polgármester, 
Képvisel�testület 

 


