Lakossági Tájékoztató
A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ (1) bekezdés e) pontja értelmében a
települési önkormányzat illetékességi területén a környezet védelme érdekében elemzi, értékeli a
környezet állapotát és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot.
A jogszabályi előírásokra is figyelemmel a lakosság számára a Vác város jegyzője a következő
rövid tájékoztatást adja Vác környezeti állapotának 2017-től vizsgált változásáról:
-

Vác Város Önkormányzatának a környezet védelmével kapcsolatos, hatályos rendeletei:
Vác Város Önkormányzat a fás szárú növények védelméről szóló 10/2014. (III. 21.) sz.
rendelete
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Vác város füstköd-riadó tervéről szóló
3/2016. (I.22.) önkormányzati rendelete
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről
szóló 30/2006. (VI. 26.) sz. rendelete
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról
szóló 31/1997. (XI. 28.) sz. rendelete
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartásokról és azok jogkövetkezményeiről szóló 31/2016. (VII. 15.) önkormányzati
rendelete
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról és rendjéről
szóló 34/2014. (XI. 14.) sz. rendelete
Vác Város Önkormányzat a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 4/2013. (I.24.) sz.
rendelete
Vác Város Önkormányzat a kötelező települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
56/2013. szóló (XI. 22.) rendelete
Vác Város Önkormányzat az építészeti és természeti értékek helyi védelméről szóló 9/1992. (IV.
13.) rendelete

Felszíni vizek minősége, szennyvíz- és csapadékvízelvezetés
A rendszeres mérések alapján a Duna vízminőségének elmúlt években tapasztalható javulása nem
minden vizsgált elem tekintetében és nem teljesen folyamatos, azonban ez nem befolyásolja
kedvezőtlenül a folyó ökológiai állapotát. Összességében a vizsgált időszakban a Duna
vízminősége az Európai Uniós szabványoknak megfelelő kategorizálás szerint tűrhető és jó
minőségű volt. A Duna jelenlegi minősége megfelelő az ivóvíztisztítás szempontjából, így a parti
szűrésű kutaknál nem kell vízminőségi problémákkal számolni. Duna szintje 2017. eleje óta nem
érte el az árvízvédelmi készültség szintjét.
Jelenleg zajlik a Dunamenti Regionális Vízmű Zrt. (a továbbiakban: DMRV Zrt.) váci
szennyvíztelepére vezető, a ligeti kerékpárút menti, három gyűjtő-vezetékének a bélelése,
amelynek eredményeképpen a vezetékek szivárgásának, környezetterhelésének csökkenése
várható. 2017. folyamán indult egy jelenleg is folyamatban lévő, nagyobb fejlesztés a DMRV Zrt.
váci szennyvíztelepén, amelynek célja a telep fejlesztése és korszerűsítése, a meglévő hálózati
átemelők rekonstrukciója, a telep szennyvíztisztítási kapacitásának fejlesztése. Ennek részeként
tervezés alatt áll az Attila utcai egyesített csatorna szétválasztása is, amelynek keretében a jelenlegi
közös szenny- és csapadékvízcsatornát szét fogják választani, külön szennyvíz- és külön
csapadékvíz-elvezető csatorna kerül majd kialakításra.

A Váci Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya 2013. novembere óta készítette elő a településen
található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésének (a továbbiakban: közszolgáltatás) megszervezését. A Műszaki Osztály
2016. augusztusában, majd 2018. februárjában árajánlatot kért három, a vízügyi hatóság által
megnevezett közszolgáltatótól, amelyekkel azonban a szerződéskötés a részletes egyeztetések
során nem jött létre. A lakosság számára a befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz
elszállíttatása ezen időszak alatt egyéni szolgáltatók igénybevételével valósult meg. A
közszolgáltatás megszervezése, az erről szóló rendelet megalkotása, illetve a közszolgáltatóval
való szerződéskötés előkészítése jelenleg is folyamatban van.
Árvízvédelem
A váci mobilgát tervezési folyamata az időközben felmerült áttervezésekkel együtt lezárult. A
kivitelezéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás előkészítése lezárult. Az előzetes
minőségellenőrzés hamarosan megindításra kerül. A teljes beruházás futamideje azonban
kitolódott, jelenleg 2020. végére várható a gát építésének befejezése.
Hulladékgazdálkodás
A város hulladékgazdálkodási közszolgáltatója 2018. április 1. napjától a „Zöld Híd B.I.G.G.”
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft lett. A korábbi közszolgáltató a Váci
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a jelenlegi közszolgáltató alvállalkozójaként folytatja Vác
területén a hulladékgazdálkodási feladatok ellátását. A közszolgáltatási szerződés alapján az új
közszolgáltató vállalta, hogy háztartásonként zöldhulladékgyűjtést végez egyrészt egyedi,
biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsákok segítségével, másrészt lehetőséget biztosít
kötegelt zöldhulladék elszállítására is.
A közszolgáltató vállalta továbbá, hogy évente egyszer felügyelt, gyűjtőpontos lomtalanítást
végez, amelynek keretében kizárólag nagydarabos lomhulladékok kerülnek átvételre, és amelytől a
közterületeken a lomtalanítások idején korábban tapasztalt nagy mennyiségű lomhulladékkihelyezés megszűnése várható. Sajnálatos módon a közszolgáltató 2018. október folyamán a
házhoz menő zöldhulladék gyűjtését ideiglenesen felfüggesztette.
A vizsgált időszakban tovább folytatódott az engedély nélküli hulladéklerakás közterületeken és
külterületeken egyaránt, amely évről-évre növekvő költségeket ró a városra. Ezzel párhuzamosan
a város területén található szelektív hulladék-gyűjtő szigeteket is a lakosság egyre-inkább nem
rendeltetés-szerűen kezdte használni. A gyűjtő-szigeteken a szelektív hulladék mellett, illetve
helyett egyre nagyobb mennyiségben raknak le illegális hulladékot, amelynek következményeként
a szelektív hulladékgyűjtő-szigetekről való elszállítása ellehetetlenül, mivel az jelentős
többletköltséget okoz.
A közterületeken, külterületeken, valamint a szelektív hulladék-gyűjtő szigeteken megjelent
illegális hulladékelhelyezés visszaszorítására átfogó intézkedésekbe kezdett a Váci Polgármesteri
Hivatal, ennek keretében elkezdődött a városi hulladék-gyűjtő udvar beüzemelésének folyamata,
illetve vizsgálat alatt van egyes szelektív-gyűjtőszigetek megszűntetésének lehetősége, házhoz
menő, zsákos szelektív begyűjtéssel való kiváltással. Vizsgálat alatt van továbbá egy zöldhulladék
komposztáló telep létesítésének lehetősége is.
A közterületek tisztaságának javítására, valamint az illegális hulladék csökkentésére lehetőség
nyílik az évről-évre megrendezésre kerülő „TeSzedd – önkéntesen a tiszta Magyarországért”
mozgalom keretében is, amelyen 2017 során is számos váci önkéntes vett részt a város több

pontján. A legközelebb 2019. március 18-24. között megrendezésre kerülő akció keretében
összegyűjtött hulladék elszállításának költségét a Fölművelésügyi Minisztérium biztosítja.
Légszennyezés
2017. januárban el kellett rendelni a szmogriadó tájékoztatási fokozatát, mivel a város automata
mérőállomása által mért szálló por mennyisége meghaladta az előírt határértéket. Ehhez hasonló
határérték túllépés 2017. december végén is megfigyelhető volt, azonban a túllépés rövidsége
miatt nem kellett elrendelni szmogriadót. Ezeken kívül azóta más esetben nem történt a szálló
por tekintetében határérték túllépés.
A város levegőjének szennyező forrásai közül az időszakosan megjelenő avar- és kerti hulladékok
égetése, valamint a fűtési időszakban fellépő, a lakosság által tüzelő-berendezésekben elégetett
kommunális hulladék egyre növekvő mértékű. Előbbi hatásának csökkentését csak az avarégetés
teljes tiltása jelentené, ez azonban csak akkor valósulhat meg, amennyiben a lakosság számára
biztosított a zöldhulladék közszolgáltató számára történő átadásának, valamint komposzttelepen
történő leadásának lehetősége is. A hulladék háztartási tüzelőberendezésekben történő égetésének
visszaszorítása nagyon nehéz feladat. A szankciók szigorítása, a büntetések mértéken növelése
önmagában nem elegendő megoldás, a lakosság szemléletformálásának jelentős mértékű
növelésére is szükség van.
A közlekedésből eredő légszennyezés, illetve szálló por mennyiségét is csökkenteni kell, ezen a
közösségi közlekedés arányának növekedését elősegítő intézkedésekkel lehet. A Duna-Dráva
Cement Kft. váci üzemében 2016-tól 2018-ig zajlott a kemence régi elektrosztatikus
porleválasztójának cseréje korszerűbb zsákos portalanítóra, mellyel a porkibocsátás tovább
csökkent. A korszerűsítés folyamat közben tapasztalható üzemzavarok és az azokból fakadó
időszakos levegőszennyezések megszűnése óta a cementüzem tájékoztatása szerint az új
tüzeléstechnika alig eredményez CO kibocsátást, a napi átlagos porkibocsátás a felére csökkent,
valamint a NOx napi átlagokértékek is csökkentek.
A települési környezet és a közterületek tisztasága, a zöldterület-gazdálkodás
A környezetállapot meghatározó része a növényzet és a faállomány, mely a település környezeti
állapotát javítja a levegő tisztításával, a talaj- és talajfelszín védelmével, a zajterhelés mérséklésével.
A közterületek tisztítását, gondozását és a köztemetők üzemeltetését a Váci Városfejlesztő
Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Városfejlesztő) végzi. A közterületeken kérelemre, vagy
karbantartás keretében kivágásra kerülő fák pótlása és egyéb fásítások a Városfejlesztő
felügyeletével valósulnak meg.
Szintén a városfejlesztő felügyeletével valósult meg 2018. tavaszán a Virágos Magyarország
elnevezésű versenyre való felkészülés keretében, a közterületek dísznövényzetének fejlesztése.
Zaj-és rezgéselleni védelem
A településen zaj- és rezgésterhelés legnagyobb mértékben a közlekedésből ered, amelyet
elsősorban a városon áthaladó gépjárműforgalom, a vasúti- és a buszközlekedés okoz. Jellemző
továbbá az üzemi tevékenységből eredő zajterhelés, illetve a szórakozóhelyek okozta éjszakai
zajterhelés. 2017-től fogva több váci üzemben is zajkibocsátást csökkentő fejlesztéseket hajtottak
végre. Időszakosan kiemelt zajterhelést jelentenek a nyári, szabadtéren rendezett fesztiválok.
Mindezek azonban megfelelnek a jogszabályban meghatározott zajkibocsátási határértékeknek, a
lakosság számára mégis érzékelhető mértékű zajterhelést jelentenek.

Környezetbiztonság
A 2017. óta jelentős mértékű káresemény nem fordult elő, így ezzel kapcsolatos intézkedések
megtétele sem vált szükségessé.
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és határozati javaslat
elfogadására.
Vác, 2018. október 24.
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