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TÁJÉKOZTATÓ A KÖZSÉG KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 

 
 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerint a települési 
önkormányzat a környezet védelme érdekében elemzi, értékeli a környezet állapotát 
illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer 
tájékozatja a lakosságot. E kötelezettségnek teszek most eleget, röviden beszámolok 
Nyirád község környezeti állapotáról. 
 
10 évvel ezelőtt befejeződött a község teljes csatornázása és korszerű 
szennyvíztisztító telep létesítése. A szigorú műszaki előírások és a folyamatos 
ellenőrzés biztosítja, hogy károsanyag-kibocsátás nem történhet sem a 
csatornahálózatból, sem a tisztítótelepről.  
 
Az önkormányzatnak hatályos rendelete van a talajterhelési díjról, mellyel elejét veszi 
annak, hogy a meglévő szennyvízcsatorna hálózatra az érintettek ne kössenek rá. 
Ha valaki ugyanis továbbra is házi derítőbe engedi a keletkezett szennyvizét, és nem 
tudja számlával igazolni az ivóvízfogyasztásával arányos szennyvíz mennyiség 
elszállítását, a község jegyzője környezetvédelmi – talajterhelési – bírsággal sújtja. 
Biztosított tehát, hogy minden háztartás érdekelt legyen ily módon is a rákötésre. 
 
A környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kijelöltük a község lakóinak 
háztartásában, az elektromos és elektronikus termékekből keletkező hulladék 
gyűjtésére gyűjtőhelyként a művelődési ház pincéjének egyik helyiségét, ahonnan 
egy - a szállításra és ártalmatlanításra szakosodott - cég ezeket a hulladékokat 
rendszeresen elszállítja. A rendszer jelenleg is jól működik, egyre többen veszik 
igénybe ezt a gyűjtő szolgáltatást. 
 
Több mint 9 éve áll rendelkezésre a Sarokház Delikát üzletben, és közel 5 éve a 
Spar express Baux-City üzletben egy-egy zárható tárolóeszköz a háztartásokban 
elhasználódott elemek gyűjtésére, melyet szintén egyre többen igénybe vesznek. 
Ezzel is környezetünket, az ivóvízbázist védjük. 
 
Megállapíthatjuk, hogy lényegesen lecsökkent a község határában az illegális 
hulladéklerakások száma, évente néhány alkalommal fordul elő ilyen jellegű 
szabálysértés. 
 
2011-től nem tudta tovább vállalni az önkormányzat a lakosság helyett a kommunális 
szilárd hulladék elszállításának költségét, 2011. január 1-jétől minden háztartás 
szerződést kötött az Ajkai Avar Ajka Kft.-vel. A szemetet továbbra is heti egy napon, 
szerdánként szállítják el a lakóházak elé kitett hulladékgyűjtő edényekből. 
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2011 tavaszán állítottunk fel községünkben két helyen is – a tornaterem mellett és a 
Nyirádi Szociális Segítő Központ közelében – szelektív hulladékgyűjtő szigetet, 
melyet megfelelően kihasznál a lakosság. 
 
A korábbi évek gyakorlatától eltérően 2011-től nem tart önkormányzatunk szervezett 
lomtalanítást. A lakóknak egyénileg van lehetősége évente egy alkalommal, az 
AVAR Kft.-vel előre egyeztetett időpontban a ház elé kirakni a feleslegessé vált 
lomokat, melyet térítésmentesen elszállít az AVAR Kft. 
 
Jelentős gondot okoz a tavaszi és őszi időszakokban a lakosság által keltett 
légszennyezés. Településünkön nagyon sokan égetik el az avart, egyéb hulladékot a 
szabadban, és több bejelentés érkezett amiatt is, hogy egyes háztartásokban 
ronggyal, műanyag tartalmú hulladékkal fűtenek. A környezetvédelemről szóló 
önkormányzati rendeletünk rendelkezik egyrészt arról, hogy a háztartásokban 
keletkezett műanyag göngyöleg, fólia, tejterméket tartalmazó csomagoló anyag 
elégetése tilos, másrészt arról, hogy avart, kerti hulladékot évente június 1-jétől 
szeptember 30-ig elégetni tilos. Október 1-je és május 30. közötti időszakban avart, 
kerti hulladékot csak hétfőtől péntekig lehet elégetni, szombaton és vasárnap az 
égetés tilos. Sajnos, sokan megszegik ezeket a szabályokat.  
A jegyző eddig figyelmeztetésben részesítette a szabályszegőket, azonban a 
jövőben szigorúbb fellépésre számíthatnak a szabályokat megsértők. 
 
Örömmel tapasztaljuk viszont, hogy községünkben egyre több portán nem csak a 
kerítésen belül fordítanak gondot a rendezettségre, hanem a kerítésen kívüli 
közterületeket is szépítik, virággal, dísznövényekkel ültetik be az emberek.  
 
Közoktatási intézményeinkben mind az óvodai nevelésben, mind az iskolai 
oktatásban-nevelésben jelentős szereppel bír a környezetvédelem, mely záloga 
annak, hogy a jövőben még környezettudatosabban, a lehető legkevesebb 
környezetterheléssel éljünk, gyermekeink már természetesnek vegyék a környezet 
védelmét, óvását. 
 
Összességében megállapíthatjuk, hogy községünk környezeti állapota megfelelő, a 
környezetvédelemre önkormányzatunk jelenleg is és a jövőben is kiemelt figyelmet 
fordít. 
 

Nyirád, 2015. december 17. 
 
 
 


