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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.” 

 

Szintén fenti törvény határozza meg a magyar környezetpolitika célkitűzéseit és cselekvési 

irányait. A törvény kiemelt jelentőséget tulajdonít az ember és környezete harmonikus 

kapcsolata kialakításának, valamint a fenntartható fejlődés környezeti feltételei biztosításának. 

 

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 2017. évben elvégzendő 

aktuális feladatokról.  

 

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

következő tájékoztatást adom: 

 

 

Hulladékgazdálkodás 
 

Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata a szilárd hulladék elszállítását és 

ártalmatlanítását az Észak-magyarországi Regionális Hulladékkezelési Társuláshoz való 

csatlakozás útján valósítja meg. A Társulás létrehozta a Tiszabábolna Közszolgáltató Kft-t a 

feladat ellátására.  

Az alvállalkozó bevonására kiírt közbeszerzés eredményes lett, így a Tiszabábolna 

Közszolgáltató Kft. az alvállalkozó bevonásával el tudta látni azt a feladatát, amelyre a 

társulás létrehozta. 

A hulladék elszállítása a megszokott rend szerint zavartalanul folyt egész évben, sem az 

önkormányzat sem a lakosság nem érezte meg az átállással kapcsolatos problémákat. 

 

2015. évtől bevezetésre került a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, páros hetek hétfőjén 

a szelektíven gyűjtött papír, műanyag, páratlan hetek hétfőjén a zöldhulladék kerül 

elszállításra azon ingatlanokról, akik a kapu elé kiteszik a közszolgáltató kft által biztosított 

zsákban a hulladékokat. 

Az üvegek szelektív gyűjtése is megoldásra került, a falu központjában elhelyezésre került 

nyáron egy gyűjtő konténer, melyet a lakosok igénybe vehetnek. 

 

Településkép javítása 
 

A környezet tisztasága az Önkormányzat és a lakosság közös erőfeszítése és együttes 

munkájának eredménye.  

A falu tisztántartása érdekében az Önkormányzat a közmunkaprogram keretében 

foglalkoztatottak bevonásával, rendszeresen gyűjti a település közigazgatási területén, 

közterületen elhagyott hulladékot, illetve áprilisban csatlakoztunk a „Te szedd” elnevezésű 



szervezett szemétgyűjtő akcióhoz.  

Ugyancsak a közmunkaprogram keretében foglalkoztatottak bevonásával rendszeres 

gyomtalanításra (kaszálásra) kerültek a közterületek, árok- és patakpartok. Nyáron a 

Szentgyörgy patakon átívelő hidak felújítására is sor került, új betontalapzatot kapott minden 

híd és egységes korlátok kerültek felszerelésre és festésre. 

Régi probléma került megoldásra az által, hogy az önkormányzat székhely épülete mellett 

sikerült kialakítani egy 6 férőhelyes parkolót, melynek következtében nemcsak a 

közlekedésbiztonság, hanem a településkép is javult. 

 

 

Csapadékvíz-elvezetés 
 

A település belterületén a Szentgyörgy-patak és a Teresznek-patak vezeti le a vizet. 

A csapadékvíz elvezetése nyílt vizes árokkal valósul meg. A Szentgyörgy-patak partfal omlása 

illetve átereszek beszakadása következtében 2016 évben is vis maior bejelentéssel éltünk két 

alkalommal. Az első alkalommal a bejelentett eseményre 6.981.000 Ft Ft támogatást 

nyertünk, a kivitelezésre 2017. tavaszán kerül sor, a kapott támogatással 2017. augusztus 5. 

napjág kell elszámolni. 

A második alkalommal benyújtott vis maior pályázatunk jelenleg még elbírálás alatt van, a 

kért összeg 4.568.995 Ft. 

Az önerő mértéke mindkét esetben 10%. 

 

 

Ivóvíz ellátás 
 

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. 

E feladatunknak az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt-vel kötött szerződéssel 

teszünk eleget. 

 

 

Szennyvízcsatornázás 
 

Községünkben a szennyvízcsatornázás még nem valósult meg, az elkövetkező évek 

legfontosabb beruházása ennek megvalósítása lenne, pályázati lehetőség kihasználásával. Az 

illegális szennyvízkibocsátások visszaszorítása érdekében is egyre sürgetőbb, hogy a 

csatornázás megvalósulhasson. 

 

Ennek érdekében Járdánházával közös szennyvízelvezetési agglomeráció alakításáról döntött 

a képviselő-testület 2015. novemberében. A Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és 

Vízügyi Helyettes Államtitkára 2016. novemberében kelt levelében tájékoztatta az Oszágos 

Vízügyi Főigazgatóságot, hogy Borsodszentgyörgy szennyvízelvezetési agglomeráció 

kijelölésére vonatkozó kérelmét jóváhagyta. A levél másolatát az Észak-magyarországi 

Vízügyi Igazgatóság 2016. december 5. napján megküldte az önkormányzat számára, egyúttal 

tájékoztattak arról is, hogy az önkormányzat kérelmére, az Országos Vízügyi Főigazgatóság 

kiadja az agglomerációs csatlakozásra vonatkozó, a pályázati folyamathoz kapcsolódó 

„időközi igazolást”. 

 

A nem közművel összegyűjtött szennyvíz elszállítására és ártalmatlanításra az önkormányzat 



az ÉRV-vel kötött szerződést, mely a lakossági és az önkormányzat intézményei 

szennyvízszállítási igényeinek is eleget tesz. 

 

 

Levegő védelme 
 

A közúti forgalomból adódó levegőszennyezés nem jelentős, a zsáktelepülés jellegéből 

fakadóan az átmenő forgalom nem okoz légszennyezést. Országos viszonylatban a kedvező 

helyzetű települések közé sorolható, hiszen a község területén nem található káros anyag 

kibocsátó ipari komplexum. 

 

Nagyobb gondot okoz a tavaszi és őszi időszakban az avar- és tarlóégetés, valamint téli 

időszakban a lakossági fűtés során történő kibocsátás. 

Községünkben levegőtisztasági mérések az elmúlt évben nem készültek. 

 

 

Utak állapota 
 

Elmondható, hogy 2-3 utcaszakasz kivételével 2014-re sikerült a teljes belterületi úthálózatot 

aszfalt burkolattal ellátni. A következő években fontos, hogy pályázati forrásból a még 

hiányzó részek szilárd burkolattal való ellátása is megvalósulhasson. 

Az utak állapota megfelelő, karbantartásukat, télen síkosság-mentesítését az önkormányzat 

folyamatosan végzi. 

 

 

A tájékoztató összefoglalásaként elmondható, hogy a község környezeti állapota 

összességében megfelelő. A nyertes pályázatokból adódó támogatások eredményeképpen, 

valamint az önkormányzat költségvetésében biztosított források felhasználásával az elmúlt 

időszakban javult a környezet állapota.  

 


