Tájékoztató
Szárföld 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 az 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 megalkotása 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 az alábbi önkormányzati rendeletekre
támaszkodik:

a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjra vonatkozó eljárási,
adatszolgáltatási szabályokról és mentességekről szóló 2/2006. (I.30.) és a 16/2012. (XII.1.)
önkormányzati rendelet,

Szárföld Község helyi építési szabályzata 7/2005. (VII. 4.),

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet,

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet,

az avar és kerti hulladék szabadtéri égetésének szabályairól szóló 7/2015. (IV. 30.)
önkormányzati rendelet,

Települési környezetvédelmi program 2005.
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:
1. Levegőtisztaság-védelem
Győr-Moson-Sopron megye területén működő levegőminőségi mérőállomások térbeli
elhelyezkedéséről, valamint a mérési adatokról a www.levegominoseg.hu honlapon lehet naprakész
információkhoz jutni.
Szárföld területén állandó jelleggel mérést nem végeznek. A levegőminőséget alapvetően a
közlekedési eredetű és a fűtési eredetű légszennyező anyagok határozzák meg, melyhez az avar- és
kerti hulladék szabadtéri égetésének szabályaiból eredő szennyeződés is társul.
A szabadtéri égetésének szabályait Szárföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (IV.
30.) önkormányzati rendelete szabályozza. A rendelet célja az avar és kerti hulladékok szabadtéri
égetésére vonatkozó olyan szabályok megállapítása, amelyek adott körülmények között a levegő

tisztaságának védelmét elvárható és betartható módon biztosítják. Avar és kerti hulladék égetése az
eseti talajközeli inverzió (levegőréteg hőmérsékleti változása) miatt hétfőtől szombatig 8,00 és 20,00
óra között végezhető. A kültéri égetéssel kapcsolatban folyamatosan érdeklődnek a lakók, hogy
pontosan milyen szabályok alapján végezhetnek égetést. Az ilyen jellegű kérdésekre folyamatosan
tájékoztatunk.
2. Zajvédelem
A községben zaj- és rezgésártalom szempontjából eddig nem jelentkezett probléma. A jegyző
hatáskörébe tartozó zajhatárérték megállapítás iránti kérelmet egy esetben sem nyújtottak be. A
zajkibocsátási határértékek megállapítására, zajmérési jegyzőkönyvek készítésének előírására egy
esetben sem került sor.
3. Hulladékgazdálkodás
A települési hulladék kezelésére vonatkozóan a Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt-vel
Szárföld Község Önkormányzata 2014-ben kötött közszolgáltatói szerződést.
Településünkön a kommunális hulladékok intézményesített gyűjtése és elszállítása megoldott. A
hulladék gyűjtése vegyes jellegű, a lakosság a kommunális hulladékot saját gyűjtőbe válogatás nélkül
helyezheti el, de hulladékgyűjtő sziget is rendelkezésre áll, ahonnan elszállítják a szelektíven gyűjtött
települési hulladékot, úgy, mint papír-kartont, PET palackot és üveget. Minden hónap első csütörtökén
a „házhoz menő PET-palack gyűjtés” keretében az ingatlan elé kihelyezett átlátszó zsákokból elszállítják
ingyenesen műanyag palackokat. Már lehetőség van a használt háztartási sütőolaj gyűjtésére is.
A lomtalanítás a szolgáltatóval egy előre egyeztetett időpontban történik egyszer egy évben.
Továbbra is problémát jelent az egyes helyeken megjelenő illegális szemétlerakás.
4. Zöldfelület gazdálkodás
A parkfenntartási feladatok ellátását az önkormányzat munkavállalói végzik. A közterületek, parkok
gondozottak, a településkép megfelelő.
5. Vízgazdálkodás, vízvédelem
Szárföld közigazgatási területét patakok, vízfolyások, tavak érintik. A települést védő árvízvédelmi
rendszer nincs, a település nem fekszik nyílt ártéren, nincs természetes magas part. A vízgyűjtőterület
a folyóknál, csatornáknál található, de az árhullám levonulása nem veszélyezteti az utcákat,
lakóházakat. A településen a vízelvezető csatornák állapota nem teljesen kielégítő, sok helyen hiányzik.
Csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítésére vízjogi engedélyezés tervek anyagi forrás hiányában
nincsenek. Azonban elmondható, hogy a kiépítés önerőből nem valósítható meg. A településen a
földárkok a terep esését követve a település keleti oldalán áthúzódó Tordosa-csatorna, mint befogadó
irányba lejtenek. A település csapadékvizeinek fő befogadója ez a csatorna, így állapota kihat a teljes
település vízelvezetésére. A vízelvezetés jellemző hiányosságai a rendszeres karbantartás hiánya miatt
fellépő áterszek eltömődése, eltorlaszolása ezáltal a vízelvezetés nem biztosított. A vízelvezető árkok
füvesek, többségében szikkasztó jellegűek a feltöltődött út – és kapubejáró átereszek, valamint a nem
tervszerűen kialakított árokfenék lejtésének köszönhetően. Az utak alatti átereszek több helyen szinte
teljesen feltöltődtek.
Az egyre szélsőségesebbé váló időjárás következtében időszakonként jelentős mennyiségű csapadék
hullik a térségre, amely számos csapadékvíz elvezetési problémát hoz felszínre. A hirtelen lezúduló

nagyobb mennyiségű esővíz gondot okozhat, ezért fokozottan ügyelni kell az elvezető árkok
folyamatos karbantartására; a gépkocsi beállóknál legyen biztosított az átfolyás, a tisztítás, illetve a
megfelelő átbocsátó keresztmetszet.
Ezúton is kérünk mindenkit, hogy a saját ingatlana előtt az árkok karbantartásáról, tisztításáról
gondoskodjon.
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által kezdeményezett törvénymódosítás értelmében az eredetileg
2018. december 31. napjáig megtehető kútbejelentés határidejét meghosszabbították 2023.
december 31. napjáig. A bejelentési/engedélyeztetési kötelezettség továbbra is fennáll. A konkrét
egyszerűsített eljárásrendre részletszabályokat tartalmazó rendelet fog megjelenni. 2018.
novemberében a Belügyminisztérium közzétett egy tájékoztatót, hogy miért van szükség a kutak
bejelentésére és milyen engedélyeket adhat ki a jegyző. Az utólagos engedélyezés hatásköre megoszlik
a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörrel rendelkező települési önkormányzatok jegyzői és a vízügyivízvédelmi hatáskörrel rendelkező hatóságok, azaz a fővárosi és a megyei katasztrófavédelmi
igazgatóságok között.
6. Ivóvízellátás
A település vezetékes ivóvízzel való ellátottsága 100%-os. Az ivóvíz ellátást a Pannon - Víz Zrt.
szolgáltatja.
A lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátásának minőségi kontrollját, a hatósági ivóvízvizsgálatokat
a Gy-M-S Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály laboratóriuma is rendszeresen végzi a
települési ivóvízhasználatról. Az ivóvíz vizsgálati eredmények azt igazolják, hogy az ivóvízellátás
vízminőség tekintetében megfelelő.
7. Szennyvízkezelés
Településünkön kiépített a csatornahálózat. Az önkormányzat feladata a vízgazdálkodásról szóló 1995.
évi LVII. törvény értelmében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatás megszervezése és fenntartása. A folyékony hulladék kezelése során
előrelépést jelent, hogy az elmúlt évek során fokozatosan csökkent azoknak az ingatlanoknak a száma,
amelyek még nincsenek a szennyvízhálózatra csatlakozva. A folyékony hulladék kezelését szerződés
szerint a Pannon – Víz Zrt. végzi.
8. A települési és a természeti környezet
A 2018. évben elkészült és elfogadásra került a település arculati kézikönyve és településképi
rendelete, melyben rögzítésre kerültek a kötelező és célszerű szabályozási elemek az épületek és
zöldfelületek kialakítására. Ezzel kapcsolatban nincs tömeges konzultáció a hivatallal, azonban a
településen bármilyen épület és zöldfelület kialakítása során a tervezők, földmérők, illetékes
építéshatóság már a tervezésnél figyelembe veszi a településre vonatkozó előírásokat, és mintegy
önkéntes jogkövetéssel a szabályokat alkalmazzák. A jövőben reméljük, hogy a rendeletet az
önkormányzat elvárásaihoz igazítva egyre szebb és tisztább környezet alakul.
Fontos megemlíteni, hogy a település fejlődésének köszönhetően az elmúlt években egyre inkább
felértékelődött az egészséges természeti környezet, a környezetbarát mezőgazdasági tevékenység, a
turizmus és a harmónia iránti fokozott igény, mely egyértelműen a környezet védelmét szolgálja. A

fentiek ismeretében megállapítható, hogy a település, a lakóhely környezeti állapota jónak mondható,
amely nemcsak a község ideális földrajzi fekvésének, kedvező éghajlati adottságának köszönhető. Az
élhető tiszta környezet megteremtésében a település lakosságának és az önkormányzatnak is jelentős
szerepe van, és bízunk abban, hogy a környezetünk védelme az utánunk jövők részéről is fontos, és
elsődleges szempont lesz.
Szárföld, 2022. május 23.
Horváth Ferenc s.k.,
polgármester

