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Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez
a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Csorvás Város Önkormányzatának Pénzügyi-, Gazdasági- és Városfejlesztési Bizottsága
eleget téve a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi. LIII. törvény 51. §
(3) bekezdésében foglalt kötelezettségének - miszerint a lakóhelyi környezet állapotának
alakulásáról a települési önkormányzat szükség szerint, de legalább évente tájékoztatja a
lakosságot – környezetvédelmi bejárást folytatott le a településen.
2016. évben a környezetvédelmi elterjesztés fő témája a települési hulladékgazdálkodás
helyzetének feltárása. A környezetvédelmi bejárás célja főleg e témához kapcsolódó
helyszínek megtekintése, továbbá néhány, környezetvédelmi szempontból jelentősebb
objektum felkeresése volt.
A hulladékgazdálkodás területén az utóbbi időben jó néhány változás történt, és a
közeljövőben még újabb intézkedések történnek, főleg regionális szinten, amelyek a helyi
hulladékgazdálkodás helyzetét is érintik.
A Magyarországi hulladékgazdálkodási rendszerben jelentős változás történt azzal, hogy
létrejött az NHKV, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt, amely
szervezet koordinálja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásokat. A hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díjakat korábban a közszolgáltató számlázta ki, és szedte be a
közszolgáltatást igénybe vevőktől, 2016. április 1-jétől már ezt a feladatot is az NHKV Zrt.
látja el. Az NHKV Zrt. az elvégzett szolgáltatások mennyisége és minősége alapján fizeti a
szolgáltatási díjat a közszolgáltató részére. A változást a lakosság már megtapasztalhatta,
hiszen a második negyedévi szemétszállítási díjról szóló számla már a koordináló szervtől
érkezett. Az átállásnak tudható be, hogy a számlákat aktuális negyedévet követően jóval
később kapta kézhez a lakosság, mint azt már korábban megszokta.
További változás az, hogy elfogadásra került az Országos Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltatási Terv, az OHKT, amely többek között meghatározza a közszolgáltatás
ellátásának optimális területi lehatárolását, és az adott területen minimálisan ellátandó
közszolgáltatási
feladatokat.
A
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási
rendszer
működtetésének alapvető célkitűzései, amelyeknek az OHKT tartalmilag is eleget kíván tenni
a következők:
 A rezsicsökkentés vívmányainak megőrzése,
 egységes színvonalú szolgáltatás biztosítása,
 a közszolgáltatáson belül országosan tapasztalható eltérések kiegyenlítése,
 a közszolgáltatás finanszírozási rendszerének fenntartható pályára állítása.
Csorvás Város Önkormányzata a DAREH Önkormányzati Társulás tagja. A Társulás a
KEOP-1.1-1/2F/09-11-2012-0007 azonosító számú projekt keretében támogatást nyert a
Társulás területét érintő hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésére. E pályázati forrásból több

településen, így Csorváson is megvalósult a működéssel felhagyott hulladéklerakó telep
rekultivációja. Az új hulladékgazdálkodási rendszer bevezetéséhez az infrastrukturális hátteret
a pályázati forrásból megvalósították, elkészültek a szükséges létesítmények, és megtörtént az
eszközök beszerzése. Elkészült Békéscsabán egy korszerű válogatómű, vásároltak többek
között 35 db szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas járművet, szelektív hulladékgyűjtő
edényzetet, és zöld hulladék házi komposztálására alkalmas edényzetet. Ezek a
hulladékgyűjtő edények térítésmenetesen kerülnek átadásra a lakosság számára. A Társulás
létrehozta a DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt-t, mint az új közszolgáltatót.
Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. október 21. ülésén a 155/2015.
(X.21.) KT határozatával elfogadta a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer
fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulás területén” című projekt vonatkozásában az üzemeltetési koncepciót
és a díjpolitikát.
Az eltelt időszak alatt jelentős változok történtek nem csak a jogszabályok tekintetében,
hanem a Társulás, ill. a DAREH Bázis Zrt. tekintetében is. A Társulás tagjai a 2016.
szeptember 21-ei ülésen új vezetőséget választottak a DAREH Bázis Zrt. élére. Az
egyszemélyi vezető helyére egy 5 fős igazgatóság lépett, és új koncepciót fogadtak el a
létrehozott rendszer üzemeltetésére és díjpolitikájára. Az előzőek ismeretében kérjük a
Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 155//2015. (X.21.) képviselő-testületi határozatát
módosítsa az előterjesztés 1. számú mellékletét képező „megvalósítható és fenntartható
üzemeltetési koncepcióban foglaltak szerint.
Csorváson a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft.
látja el. A közszolgáltatás végzése már az új szabályozás szerint történik. A központi
jogszabályi környezet változásai miatt Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016. júniusi ülésén módosította a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 5/2014.
(IV.30.) önkormányzati rendeletét. Az önkormányzati rendelet szabályozza többek között a
vegyes hulladéktól elkülönítetten gyűjtött hulladékok kezelését, annak a háztól történő
elszállítását is. A közszolgáltató májustól kezdődően vezette be a házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtési rendszert, a házhoz menő lomtalanítást, és a biológiailag lebomló hulladékok
elkülönített gyűjtését. Mindezek mellett természetesen megmaradt a vegyes hulladék gyűjtése
a megszokott rend szerint. A szelektív hulladékoknak a vegyes hulladéktól történő elkülönített
gyűjtése azt a célt szolgálja, hogy minél kevesebb hulladékot kelljen elhelyezni a
hulladéklerakó telepeken, és minél több legyen az újra hasznosítható hulladék. Az elkülönített
hulladék gyűjtéséről szóló tájékoztató levél eljutott a település minden ingatlanába. A
lakosoknak, és a közületeknek lehetősége van arra, hogy saját ingatlanukon szelektíven
gyűjtsék a műanyagot, a papírt és a fémet, melyeket minden második héten, a
hulladékszállítási napon kihelyezhet átlátszó zsákban a kuka mellé. A biológiailag lebomló
hulladékot erre a célra rendszeresített zsákba kell tenni, és azt havonta meghatározott napokon
szállítja el a közszolgáltató. A házhoz menő lomtalanítás során telefonos időpont egyeztetést
követően az ingatlan előtti a közterületről szállítja el a közszolgáltató a lomhulladékot.
Az előzőekben beszámoltunk arról, hogy a működéssel felhagyott települési szilárd
hulladékgyűjtő telep sok éven át tartó rendezetlen helyzete megoldódott, a rekultiváció
megtörtént. A korábbi, szabálytalan hulladék halom helyett most egy tájba illeszkedő
szabályos zöld domb található. A településnek ez a része rendezett, elhagyott hulladéktól
menetes. Sajnos ez a megállapítás nem jellemező a város tejes területére. Különösen
külterületen sok helyen látható illegálisan lerakott, elhagyott hulladék. Rossz a helyzet a
település belterületén lévő 9 db szelektív hulladékgyűjtő szigeten, és annak környékén is. Egy
szigeten általában két-két konténer található, amelyekbe műanyagot és üveget lehet
elhelyezni. Ennek ellenére a szigetek, különösen a Batthyány utcai, a József Attila utcai és a

Március 15. utcai szelektív hulladékgyűjtő szigetek szinte illegális hulladéklerakókká váltak.
Sajnos a lakosság és/vagy a vállalkozók minden fajta nagy mennyiségű hulladékot
elhelyeznek a szigeteken, és a szigetek környékén. Az illegális hulladéklerakás
megakadályozása érdekében polgárőr figyeli a szigetek környékét, a szabálytalankodókat
hulladékbírsággal lehet sújtani.
Mint jelen beszámolónkban már említettük, házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést vezetett
be, és tart fenn a hulladékgazdálkodási közszolgáltató. Tehát minden ingatlan előtti
közterületről – lakosságtól és vállalkozóktól egyaránt - közvetlenül elszállítják a hulladékot,
amennyiben rendelkeznek közszolgáltatási szerződéssel. Ezért érthetetlen, hogy miért gyűlik
folyamatosan nagy mennyiségű hulladék a szigeteken, és miért válik szemetessé,
rendezetlenné azok környéke. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 39. § (1)
bekezdése szerint „az ingatlanhasználó az érintett ingatlan területén képződő települési
hulladékot elkülönítetten gyűjti, és azt - …- a közszolgáltatónak rendszeres időközönként
átadja”. A 38. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy „az ingatlanhasználó a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató
részére biztosítja, és a közszolgáltatást igénybe veszi.”
A gazdálkodó szervezet
ingatlanhasználót, mint hulladékbirtokost pedig a hulladékról szóló törvény 31. § (2)
bekezdése kötelezi a képződött hulladék kezelésére, a hulladéknak közszolgáltató, vagy más
illetékes szervezetnek történő átadásra. Tehát a jogszabályi rendelkezés alapján minden
ingatlan tulajdonosnak, vagy használónak közszolgáltatási szerződést kell kötnie, és igénybe
kell vennie a hulladékszállítási közszolgáltatást. Terveink között szerepel, hogy
összehasonlítjuk a közszolgáltatási szerződéssel rendelkezők listáját a lakott, és a gazdálkodó
szervezetek által használt ingatlanok listájával. Aki nem veszi igénybe a közszolgáltatást, azt
a jegyző hulladékgazdálkodási birság megfizetésre kötelezheti.
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg, hogy szükséges-e fenntartani a
szelektív hulladékgyűjtő szigeteket, vagy kerüljenek azok megszüntetésre az új üzemeltetési
rendszer bevezetésével egyidőben, azaz 2016. december 31-ével.
Itt kell szót ejteni a hulladék égetéséről, a levegőtisztaság-védelemről is. Az avar és kerti
hulladék égetését önkormányzati rendelet szabályozza Csorváson. Az avart és a kerti
hulladékot égetni minden évben csak március 1. és május 15-e, valamint szeptember 15. és
november 30-a közötti időszakban lehet, keddi, pénteki és szombati napokon 9-17 óra közötti
időszakban.
Csak kellően száraz avar, és kerti hulladék égethető el. Az égetés kizárólag szélcsendes
időben végezhető körültekintően, a tűzvédelmi szabályok betartása mellett, kellő figyelmet
fordítva arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarjuk a szomszédos ingatlanokban élők
nyugalmát. Súlyosabb levegőszennyezés történhet a fűtési idény kezdete, október 15. után.
Minden évben felhívjuk a lakosság figyelmét a helyes, környezetkímélő fűtési módra. Tilos
többek között műanyagot, gumit, textilt, festett, lakkozott fát, kommunális hulladékot egyéb
szennyezőanyagot, szemetet égetni, de a felhívás ellenére sajnos még mindig sok a helytelen
gyakorlat. A műanyagok, gumik és textiliák égetése során, rákkeltő (karcinogén) anyagok
kerülnek a légtérbe. Az egészségkárosodásnak nem csak a fűtést végző egyén, hanem a
környezetében élők is ki vannak téve. Sajnos továbbra is tapasztaljuk, hogy aprított gally,
falevél és egyéb szerves anyag összekevert szemetével fűtenek. Gyakran ezt az anyagot még
nedves állapotban műanyag zsákba tömködik, amelyben nem szellőzik, ott bepenészedik,
elrothad. Az így előkészített tüzelőanyag akár műanyag zsákkal, akár a nélkül kerül a kazánba
elégtelenül ég, minimális fűtőértéke van, és jelentős füsttel terheli a levegőt. Az ilyen fajta
fűtést alkalmazók saját és szomszédaik egészségét károsítják, és e mellet kellemetlenséget
okoznak azzal, hogy a környezetükben élők nem tudnak a folyamatos füsttől szellőztetni, az
ingatlanukon kint tartózkodni, vagy mosott ruhát szárítani a szabadban. Nem elítélendő, hogy
aki teheti a drága gázfűtésről áttér a vegyes tüzelési rendszerre, de helyesen kell

megválasztani a fűtési módot, a fűtőanyagot, és nagyon fontos tényező a szabályos, megfelelő
magasságú és keresztmetszetű kémény. Továbbá nem elhanyagolható követelmény a vegyes
tüzelőanyaggal történő ésszerű gazdálkodás. Szükség szerint szabad csak fűteni-füstölni, csak
akkor, amikor a levegő hőmérséklete szükségessé teszi azt. Ismerjük azt a helytelen
gyakorlatot is, amikor szinte az első begyújtástól folyamatosan füstöl a kémény hónapokon át.
Ebben az esetben is nagymértékben sérülnek a szomszédok jogai, és a levegőszennyezéstől
károsodik az egészségük, és a környezetük. Gazdaságos és hatékony fűtés csak a tüzelőanyag
helyes megválasztásával történhet. Ilyen tüzelőanyag a száraz tűzifa, a jó minőségű szén, a
hozzáadott kötőanyag nélküli fabrikett, fapellet.
Fontos tudni, hogy a levegőszennyezőkre azaz a helytelen fűtési technológiát alkalmazókra
levegő-tisztaságvédelmi bírság szabható ki, amelynek kezdő összege 100.000,- Ft. Érdemes
tehát megfontolni, hogy mennyire tudunk környezettudatosak lenni, mennyire vagyunk
figyelmesek a szomszédaink és saját magunk irányába.
Jelentős levegőszennyezés történik abban a körzetben, ahol lakóövezetben állattartó
tevékenységet folytatnak, sok kellemetlenséget okoz az állattartásból eredő bűz. Az
állattartóknak be kell tartani a szabályokat, nekik kell alkalmazkodni annak érdekében, hogy a
környezetükben élők életminősége ne sérüljön. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.
23.) Korm. rendelet 4. §-a úgy szól, hogy: „Tilos a légszennyezés, valamint a levegő
lakosságot zavaró bűzzel való terhelése…”. E rendelet 30. §-ának (1) és (2) bekezdése úgy
rendelkezik, hogy:” (1) Bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával
végezhető. (2) Ha az elérhető legjobb technika nem biztosítja a levegő lakosságot zavaró
bűzzel való terhelésének megelőzését, további műszaki követelmények írhatók elő, például
szaghatás csökkentő berendezés alkalmazása, vagy meglévő berendezés leválasztási
hatásfokának növelése. Ha a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzése
műszakilag nem biztosítható, a bűzzel járó tevékenység korlátozható, felfüggeszthető vagy
megtiltható.”
A környezetvédelmi bejárás egyik állomásaként a bizottság tagjai megtekintették a
köztemetőt. Megállapították, mint előző években is, hogy a köztemetőben a hely kegyeleti
jellegéhez illő állapot uralkodik. A sírok között és az utak mentén is szépen gondozott, ápolt
gyep található. A legtöbb sírt gondozzák az elhunytak hozzátartozói. A gesztenyefák levelét
évek óta károsító aknázómoly jelenléte a vegyszeres kezelés hatásárára már kevésbé okoz
problémát.
A köztemetőt a Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft. üzemelteti és tartja fenn. A temetőben
keletkező hulladékok kezelése is a Kft. feladata. A temető területén több keretes tároló szolgál
az itt keletkező hulladékok elhelyezésére. A tárolókba biológiailag lebomló hulladékot, és
nem szerves hulladékot (mécsesek, műanyag koszorúk, stb), lehet elhelyezni külön-külön. A
lakosság nehezen szokja meg a temetői hulladékok szelektíven történő gyűjtést annak ellenére
is, hogy a kertes tárolókon tábla jelezi a bele helyezhető hulladék fajtáját. Javaslatként
elhangzott, hogy a két fajta hulladék elhelyezésére szolgáló edények egymás mellé
helyezésével talán hatékonyabb lenne a temetői hulladék szelektíven történő gyűjtése
A köztemetőben nagy mennyiségű hulladék képződik. A sírokról lekerülő hulladék mellett
ősszel a lehulló falevéllel, mint növényi hulladékkal is számolni kell. A temetői hulladék
szakszerű, hulladéklerakóban történő elhelyezését csak nagy költséggel lehet megoldani.
A városunk belterületéről, mint lakóhelyi környezetről elmondható ebben az évben is, hogy a
legnagyobb része rendezett, a közterületek, és a települési zöldfelületi rendszer elemei szépen
ápoltak, gondozottak. Akadnak azonban elhanyagolt, gondozatlan területek is, amelyekre fel
kell hívni az érintettek figyelmét. A 47-es számú főút mellet párhuzamosan épült kerékpárút
külterületi, és a felújított belterületi szakasza közlekedésbiztonsági szempontból nagy

jelentősséggel bír. Azonban a kerékpárút Orosháza felőli átvezetési szakaszát követően az út
jobb oldalán lévő régi kerékpárút, ami a Csorvási Gazdák Zrt. tehenészeti telepéig vezet, nem
lett felújítva, az nem volt a projekt része. Ez a kerékpárút elhanyagolt, rossz műszaki állapotú,
gazzal nagy részén benőtt. A tehenészeti telepen dolgozók használják ezt a kerékpárutat, ezért
a környékét rendezni, gyomtalanítani kell. A Zrt. irodaháza mellett lévő járda az ott lévő fák
gyökerétől felpúposodott, töredezetté vált. A Homokos elnevezésű záportározó előtt lévő
járda is felújításra szorul. Szintén járdával kapcsolatos bejelentés miatt tekintette meg a
Bizottság a Táncsics utcának a Vasút felőli oldalát. Az itt lévő ingatlanoknak a nagy része úgy
van kialakítva, hogy a telek mindkét végén közterületre nyílik. Van néhány olyan megosztott
telek, amelyiket csak a vasút felől lehet megközelíteni. Az utcában lakók közül sokan
kérelmezték, hogy a Táncsics utcának ezen a vasút felőli oldalán is épüljön járda. Az érintett
lakosságot írásban tájékoztattuk a lehetőségekről. A településnek ez a része, különösen a
vasút oldala – amely a MÁV területe - gyomokkal benőtt. Sajnos illegális hulladéklerakás is
tapasztalható itt. Különösen szembe tűnő ez a jelenség télen és tavasszal, amikor a
gyomnövények még nem burjánzottak el annyira, hogy eltakarják a szemetet. A vasút túl
oldalán van az Alföldvíz Zrt. üzemeltetésében lévő objektum, amely az ivóvíz hálózat
mosatását szolgálja. Ez a terület igen elhanyagolt, gondozatlan. Az Arany János és a Táncsics
utca kereszteződésében lévő aszfaltburkolatú út az „Ivóvízminőség-javító program” keretében
megvalósult beruházás során megrongálódott. A problémát már több alkalommal jeleztük a
kivitelezőnek. Ezen a településrészen van a ma már helyi védettséget élvező 140 éves
kockakő burkolat, amelynek jelenős része pázsitfűvel benőtt, ezért szükséges lenne a
növényzetet kiírtani az út felületéről.
A Bizottság a helyszínek megtekintését két külterületi szántó felkeresésével folytatta. Először
a 0153/8 helyrajzi számú szántó művelési ágú önkormányzati ingatlant tekintették meg. Ez az
a szántó, amit szántóként talán soha nem használtak, a csaknem fél hektáros terület gyepes,
gyakran vízállásos. A Bizottság megfontolásra ajánlja a Képviselő-testületnek a terület
eladást, vagy bérbe adását.
A másik külterületi helyszín a 47-es út mellett lévő önkormányzati tulajdonú szántó, ahol
most 5 hektárnyi terülten ipari kender termelése folyik. Ebben az évszakban történik a kender
betakarítása a kender magjának kinyerésével. A betakarítás kézi erővel történik, a levágott
kendert kúpba rakják, utóérlelik, és a helyszínen szintén kézi erővel kicsépelik a magot. A
kendermag kézi cséplése várhatóan október első hetében indul, a tisztítását a telephelyen
kalmár rostán végzik. A megtisztított, piackész magot az Agromag Zrt. vásárolja fel a
meglévő szerződés alapján A területen közepes termésmennyiség várható,. Ez a terület
referencia területként működött, a megye kender termesztő önkormányzati számára több
esetben szerveztek termelési bemutatót, amelyeken a sajtó is részt vett.
Már szót ejtettünk arról, hogy Csorvás környezete rendezett, gondozott, mégis
előterjesztésünkben a negatívumokat emeljük ki, hiszen ezeknek a problémáknak a
megoldásával szebb, élhetőbb lesz városunk.
Megoldásra váró feladat a lakatlan, elhagyott ingatlanoknak, és azok környékének a
rendezése, gyomtalanítása. A település utcáit járva azonban azt tapasztaljuk, hogy vannak
olyan lakott ingatlanok is, ahol a telek, és az előtte lévő közterület is gazos, parlagfüves. A
Polgármesteri Hivatal évente több tucat felszólítást küld ki az elhanyagolt ingatlanok
tulajdonosainak, és ezzel legtöbb esetben elérik a kívánt célt.
Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaság fenntartásáról szóló
9/2009. (V.29.) KT rendelete szabályozza az ingatlantulajdonosok, ill. használók feladatát a
közterület tisztántartása tekintetében az alábbiak szerint:

Csorvás Város Önkormányzata a tulajdonában lévő közterületek, helyi közutak, kerékpárutak
és járdák tisztántartásával, a rajtuk keletkezett hulladék összegyűjtésével, elszállításával, a
síkosság-mentesítésükkel, a hó eltakarításával, továbbá a zöldterületek tisztántartásával és
karbantartásával kapcsolatos feladatait a Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft
közreműködésével látja el.
Más a helyzet a természetes és jogi személyek, továbbá a jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetek tulajdonában, vagy használatában lévő ingatlanok előtt lévő közterület
tekintetében, ugyanis ez esetben a közterület tisztántartási és karbantartási feladatok
ellátásának kötelezettsége az ingatlan tulajdonosát, illetve használóját terheli.
Az ingatlan tulajdonosa tehát köteles gondoskodni:
- az ingatlan közvetlen környezetében lévő, így különösen az ingatlan előtti járdaszakasz
(járda hiányában 2 méter széles területsáv), illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, annak a
szilárd, vagy nem szilárd burkolattal ellátott úttestig terjedő teljes területe gondozásáról,
ápolásáról (beleértve a közterületen lévő fű nyírását is), tisztán tartásáról, a hó eltakarításáról
és a síkosság-mentesítésről, továbbá a közterület allergén gyomnövényektől való
mentesítéséről;
- az ingatlan előtti járdaszakasz mellett lévő nyílt árok, továbbá annak műtárgyai tisztán
tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról;
- sarkon lévő ingatlan esetében az ingatlan tulajdonosát terhelő kötelezettségek kiterjednek
értelemszerűen az ingatlan oldalhatár melletti területére is, azzal, hogy a közforgalmi
területsáv és az átjáró esetében a tulajdonost a rendelet szerint terhelő kötelezettségek felefele arányban megoszlanak az érintett ingatlan-tulajdonosok között;
- A szórakoztató-és vendéglátóhelyek, valamint az üzletek és elárusító helyek előtti közterület
tekintetében az ingatlan tulajdonosát terhelő kötelezettségek teljesítéséről a nyitva tartás ideje
alatt folyamatosan, a bezárást követően pedig szükség szerint, az üzemeltető köteles
gondoskodni;
- Az ingatlantulajdonos az ingatlana közterület felőli határvonalánál sövényt csak úgy
létesíthet, fát, bokrot, cserjét csak úgy ültethet, illetve telepíthet, nevelhet és gondozhat, hogy
az a közterületre ne terjedjen ki, se a gyalogos, se a járműközlekedést ne zavarja, illetve ne
akadályozza. Ennek érdekében szükség szerinti gyakorisággal el kell végezni a közterületre,
vagy a közterület fölé benyúló vagy áthajló ágak, bokrok megfelelő nyesését.
- Az ingatlan tulajdonos feladata továbbá az, hogy az ingatlanát a jó gazda gondosságával
művelje, azt rendben, illetve tisztán tartsa, a rovar és rágcsáló-mentesítéséről-, valamint
gyommentesítéséről, ide értve az ingatlan allergén gyomnövényektől történő mentesítését is,
gondoskodjon. Gondoskodjon továbbá az ingatlanon keletkező hulladék mennyiségének
alacsony szinten tartásáról, és ennek keretében arról, hogy a lakóingatlanon a háztartási
mennyiségű hulladéknál több hulladékot ne halmozzon fel, továbbá, hogy éghető anyagokat
csak a tűzvédelemről szóló jogszabályok előírásai szerinti védőtávolság betartásával tároljon.
A fent említett jogszabály rendelkezik arról, hogy „Csorvás város közigazgatási területén
minden tevékenységet a természetes és az épített környezet legnagyobb kíméletével és
védelme mellett kell gyakorolni, úgy hogy a környezetterhelés a lehető legkisebb mértékű
legyen.”
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy szíveskedjenek megvitatni az előterjesztést, fogadják el azt, továbbá a jelen
előterjesztésben foglaltak alapján döntsenek az alábbi határozati javaslatokról.

Határozati javaslat
…./2016. (IX.28.) KT. Határozat
tervezet
Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
dönt arról, hogy a következőképpen módosítja a
155/2015. (X.21.) KT. határozatát:
1. a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007 ,,Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a
Délkelet-Alföld
Regionális
Hulladékgazdálkodási
Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás
területén” című projekt vonatkozásában az üzemeltetési
koncepció és díjpolitika módosítást az előterjesztés 1.
számú mellélete szerinti tartalommal elfogadja,
2. nyilatkozik arról, hogy a módosított koncepcióban
szereplő adatok információk a valóságnak és a mai
napon hatályos jogi környezetnek megfelelnek, továbbá
annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe
mellett vállalják, a projekt befejezését követő legalább
öt évig.
Felelős: Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi jegyző a
határozati kivonat megküldéséért
Határidő: 2016. október 15.

Határozati javaslat
…./2016. (IX.28.) KT. határozat
tervezet
Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
dönt arról, hogy a Csorvás belterületén lévő 9 db
szelektív hulladékgyűjtő szigetet 2016. december 31.
napjával, a DAREH Önkormányzati Társulás által
bevezetésre kerülő új hulladékgazdálkodási rendszer
működésének kezdő időpontjával megszünteti.
Felelős: Baráth Lajos polgármester
Határidő: 2016. december 31.

Csorvás 2016. szeptember 22.

Bócsikné Huszár Olga
bizottsági elnök

