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BESZÁMOLÓ 

a települési lakóhely környezeti állapotáról 

 

 

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. §-a (1) bekezdése 

e.) pontja 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.” 

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

tájékoztatást adom: 

 

A köztisztaság, a településtisztaság fenntartásáról és az egyes ingatlanok tisztán tartásának rendjéről 

a 6/2016. (VII.1.) önkormányzati rendeletünk, a település hulladékgazdálkodási közszolgáltatásáról 

az 5/2016. (VII.1.) önkormányzati rendeletünk, az avar és kerti hulladék égetés helyi szabályairól a 

5/2015. (IV.3.) önkormányzati rendeletünk fogalmaz meg magatartási szabályokat, amelyek be nem 

tartása esetén elsősorban felszólítással éltünk.  

Ezekben a rendeletekben kerültek szabályozásra olyan magatartási szabályok, amelyek betartása 

során környezetünk szebbé és élhetőbbé tételét érhetjük el. A környezet tisztasága az Önkormányzat 

és a lakosság közös erőfeszítése és együttes munkájának eredménye.  

 

 

1. LEVEGŐ 

Söjtörön a manuális mérőberendezések időszakos mérési adatai alapján a légszennyezettség és az 

összesített index is megfelelő. 

A Képviselő-testület 2015-ben rendeletet alkotott az avar és kerti hulladékok égetésének helyi 

szabályairól. A rendeletből egy rövid összegzés kiküldésre kerül minden évben több alkalommal is 

a település háztartásai részére. A 2020-as évben is számos esetben jártam el személyesen vagy 

került felszólítás kiküldésre tilos időpontban történő égetés miatt. 

Az allergén növények, a parlagfű elleni védekezés működött, nem volt szükség eljárás 

lefolytatására. 

 



 

 

2. VIZEK  

A vizek védelme érdekében elfogadásra került az országos Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv. Az 

általános célokat, azaz, hogy a vizek „jó állapotot” érjenek el, 2015-2027. között ütemezetten kell 

megvalósítani. Söjtört a Balaton vízgyűjtő területe érinti. Az elfogadott tervek megtekinthetők a 

www.vizeink.hu internetes oldalon.  

Az idei évben nem fordult elő súlyos vis maior helyzet. Azonban elkerülhetetlen a települést 

körülvevő vízgyűjtő területek és a vízelvezető hálózat komplex felülvizsgálata. 

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 a ZALAVÍZ Zrt. 

szolgáltatásait igénybe véve teszünk eleget.  

Söjtör belterületén a vízminőségi jellemzők megfelelnek az előírásoknak, jelentős eltérés a 

külterületek ivóvízellátásában van. Baráti- és Kispuszta településrészekre egészséges ivóvíz 

szállítására kényszerülünk, amit heti egy alkalommal teszünk meg. A községtől való távolságuk, 

lakosságszámuk és földrajzi elhelyezkedésük miatt hosszútávon sem látható az ottani 

ivóvízproblémák megnyugtató megoldása.  

 

3. FÖLD, TALAJVÉDELEM 

A föld és talajvédelem érdekében Zala megyében több ponton működik a Talajvédelmi Információs 

és Monitoring (TIM) rendszer. Az itt végzett vizsgálatok azt állapították meg, hogy a talajok 

szennyezettsége nem érte el a határértéket. 

A talaj szennyezése a megvalósult szennyvízcsatornázás folytán mérséklődik. A szennyvíziszapok 

és a hígtrágya mezőgazdasági területeken történő elhelyezése nem jellemző. 

 

4. ZÖLDTERÜLETEK 

A település területén található zöldterületek és a helyileg védett értékek fenntartása, fejlesztésére az 

elkövetkezőkben is gondot kell fordítani. A zöldterületek gondozásában az idei évben is 

közfoglalkoztatottak működtek közre. A felújítást nem igénylő zöldterületek, parkok állapotának, 

minőségének szinten tartását a lehetőségek szerint elvégeztük. 

A községben az idei évben is számos kaszáltatási felszólítás lett kiküldve az elhanyagolt porták 

tulajdonosainak. A felszólítást követő rendbetétel az esetek zömében sikeres. Több notórius 

ingatlan esetében is előrelépés történt, de vannak évről-évre visszatérően problémás ingatlanok, 

ahol nem jutunk eredményre. 

 

5. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS  

Söjtörön a hulladékgazdálkodás háromszereplős. A feladatot alvállalkozóként a Zalaispa 

Hulladékgazdálkodási Társulás végzi, a fővállalkozó 2017. október 1-től a Zalai Közszolgáltató 

Nonprofit Kft., míg a lakosság részére a számlázást az NHKV Zrt. végzi. A szolgáltatás minősége 

egész évben stabil volt.  

A szelektív hulladékgyűjtés két formában valósul meg, házhoz menő szolgáltatás a műanyag PET 

palack gyűjtése, szelektív hulladékgyűjtő szigeten pedig az üveg hulladék gyűjtése. Ez utóbbinak 

használatát a lakosság számos esetben nem megfelelően végzi. 

Minden évben megvalósul a lomtalanítás, az elektronikai és gumi hulladékgyűjtés. Az általános 

iskolában papír és PET palack gyűjtés is volt. 



 

 

A falu köztisztasági helyzetének fenntartása, a feladatok ellátása érdekében idén is 

közfoglalkoztatottakat alkalmaztunk. Munkájuk során folyamatosan és rendszeresen ellenőrzik az 

utcai hulladékgyűjtőket, a szelektív gyűjtőszigetek és gyűjtő edények környékét, és jelzik az 

illegális hulladéklerakóhelyeket. 

Településünkön kiépült a szennyvízcsatorna rendszer, melyet a Zalavíz Zrt üzemeltet.  

Söjtör Község Önkormányzata 2020-ban egy alkalommal szervezett szemétgyűjtési akciót. 

Tavasszal az Öreghegy Nagykő vonulatán számolt fel több tucat önkéntes illegális 

hulladéklerakókat. 

Idén is megtartotta a hagyományokhoz híven a polgárőrség a takarítási és szemétgyűjtési akcióját a 

Deák túra előtt a szőlőhegyre vezető út mentén és a kút környékén. 

Söjtör Község Önkormányzata megvásárolta az Ady u. 4. szám alatti ingatlant, ahol jelentős 

mennyiségű hulladékot (ca. 60 m3) halmozott fel a korábbi ingatlantulajdonos, illetve bérlő, 

melynek összegyűjtése és megsemmisítése jelentős többletfeladatot és költséget jelent. 

 

6. ZAJVÉDELEM  

A falut kettészelő közút nem okoz jelentős zajterhelést a lakóknak. Az ipari zajvédelmi 

követelmények betartatásának ellenőrzése a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság feladata. 

A szabadidős tevékenységek, vendéglátóegységek, háztartási tevékenységek zajvédelmi 

követelményeinek betartása évek óta megfelelőnek mondható. A szabadtéri rendezvények 

környezetében lakókat általában nem éri káros zajhatás. 

 

7. ÉPÍTETT KÖRNYEZET 

A településen nagy számban, változatos formában és sokféle rendeltetéssel fordulnak elő az épített 

környezet elemei. Területi elhelyezkedésükkel, a zöldfelületekkel kialakult kapcsolatukkal a 

település arculatának a meghatározói, fontos feladat ezért állapot megőrzésük. A védett épületek 

fenntartása turisztikai szempontból kiemelkedő feladat. A településkép védelméről szóló 2016. évi 

LXXIV. törvény minden önkormányzatnak Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi 

Rendelet elkészítését írja elő. E két dokumentum feladata a jövőben az épített környezet fokozott 

védelme. Mindkét dokumentum elérhető a lakosság számára a település honlapján. 

Új épített elemként jelenik meg a község életében a naperőmű park, melyből egy megvalósult már, 

három további építése folyamatban van. 

Az önkormányzat által megvásárolt romos állapotú Ady u. 4. szám alatti ingatlan elbontása és a 

terület rendezése folyamatban van. 

 

Söjtör, 2020. november 17. 

 

Tisztelettel: 

 

 Könyves Gábor 

 polgármester 
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