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A 2017-es évben, a lakosság általi hulladékelhelyezéssel kapcsolatban településünk
helyzete nem változott; a hulladékudvar és a három szelektív hulladéksziget áll a lakosság
rendelkezésére a szilárd, valamint veszélyes hulladék egy részének elhelyezésére. Az év
folyamán először időlegesen, majd 2017. július 18-tól határozatlan időre a hulladékudvart
működtető Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. felfüggesztette a 15 01 10
azonosítókódú veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett
csomagolási hulladékok átvételét. Az átvétel felfüggesztéséről a lakosságot a helyben
szokásos módon több alkalommal tájékoztattam. A kommunális hulladék elszállítását
továbbra is a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi a lakosság által kihelyezett
gyűjtőedényekből.
A településen található három szelektív hulladékszigettel kapcsolatban az elmúlt
időszakban felmerülő problémákat folyamatosan kezeljük, orvosoljuk, a jövő évi
útberuházással kapcsolatban a megközelíthetőségük pedig megfelelő utakon biztosított lesz.
Az elmúlt év első időszakában problémaként merült fel a lakosság számára a
hulladékelszállítási közmű számlák elmaradásának ügye, mely az állami hulladékkezelő szerv
késlekedése és számlázási programja elkészültének hiánya okozott. A rendszer
normalizálódott, a lakosság részéről hivatalunkhoz megkeresés nem érkezett.
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A szilárd települési hulladék illegális elhelyezése a 2017-es évben is problémát jelent
településünkön. A 2016. évtől felállított mezőőri szolgálat az illegális hulladéklerakók
megszüntetésében és kialakulásuk megelőzésében is fontos feladatot lát el. Az elmúlt év
során, több helyszínen számoltunk fel illegális hulladéktelepet a mezőőr felderítése alapján,
három esetben sikerült beazonosítani a külterületen illegálisan elhelyezett hulladék
elhelyezőit, amely esetekben feljelentést tettünk. A mezőőri szolgálat szervezésében
településünk csatlakozott a Teszedd országos szemétszedési akcióhoz, amelynek keretében 52
zsákban került összegyűjtésre a hulladék a település közvetlen közelében.
A Polgármesteri Hivatal munkatársai a 2017-es év során 12 db belterületi telek
tulajdonosát szólították fel gyomirtásra és ingatlana rendbetételére, mely egy felszólítás után
minden esetben sikeres volt.
A köztemetőben a hulladék folyamatosan elszállításra került a tárolókból, kijelölésre
került egy gyűjtőhely az elbontott síremlékek részére, amely anyagok az elbontott temetői
kerítés maradványaival a jövő év folyamán kerülnek elszállításra a területről.
A légszennyezés szempontjából megemlítendő, hogy a lakosság jelentős része
érdeklődik és próbálja betartani a kerti hulladék és avarégetésre vonatkozó önkormányzati
rendeletünket, illetve egyre többen hasznosítják zöldtrágyaként és komposztálva a kerti
hulladékot. Önkormányzatunk az elmúlt évekhez hasonlóan az égetés minimalizálásával járul
hozzá a felesleges légszennyezés csökkentéséhez.
Folyamatos probléma településünkön a belterületi utakra a mezőgazdasági
gépjárművek általi sárfelhordás, amely nemcsak balesetveszélyes és közlekedési szabályok
szerinti szabálysértés, hanem közterületi úthálózatunkat is jelentős mértékben rontja és nem
utolsósorban, száraz időszakokban jelentősen növeli a porkoncentrációt belterületen.
A talaj- és vízszennyezés területén előbbre lépést jelent, hogy a szennyvízcsatorna
rendszerre rá nem kötött ingatlanok száma folyamatosan csökken, míg 2015 évben 18
ingatlan, 2016 évben 14 ingatlan, a 2017-es évben már csak 10 ingatlan nincs rákötve a
települési szennyvízcsatorna rendszerre.
Rábapatona település belvízelvezető rendszerei, belterületen és külterületen egyaránt
elhanyagolt állapotba kerültek az elmúlt évtizedek folyamán. A belterületi csapadékvízelvezetőrendszerek fő befogadóinak és a belvíz által legveszélyeztetettebb területeknek
rekultivációjára, felújítására pályázatokat adott be önkormányzatunk Európai Uniós és megyei
TOP pályázati alapokra. Pályázatainkat sem nemzetközi, sem hazai szinten nem támogatták a
döntéshozók. A jövő évi útberuházással kapcsolatban padkanyesésre, valamint
helyenként szikkasztó és csapadékvíz-elvezető árkok kialakítására kerül sor
településünkön. Külterületeken az elmúlt évi téli időszaktól, a belvízelvezető árokrendszer
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tisztítását folyamatosan végezzük a lakosság bevonásával. 2018 évben elkezdődik a KepésLesvári csatorna (Rózsás csatorna) felújítása, amely Rábapatona belvízelvezető rendszerének
egyik fő befogadója.
Március hónapban a Holt-Rába belterületi mederszakaszát megtisztítottuk az
elöregedett, valamint veszélyes és balesetveszélyt magában hordozó nyárfáktól, amelyek a
balesetveszély mellett folyamatos áramkimaradások okozói is voltak az érintett területeken. A
kivágott fák pótlását a jövő év folyamán fogjuk megvalósítani.
Szeptember végén a Szabadság és Széchenyi utcák csatlakozása melletti Holt-Rába
szakaszon egy közparkot alakított ki önkormányzatunk egy pályázati lehetőség
kihasználásával.
Október végén beadtuk pályázatunkat a Vidékfejlesztési Program pályázati
lehetőségére, amelynek pozitív elbírálása esetén közel 10 ha ipari célú erdőt telepít
önkormányzatunk saját tulajdonú területen.
Ebben évben is csatlakozott önkormányzatunk az Európai Mobilitás Hét és
Autómentes nap rendezvényeihez, amely rendezvényt a helyi általános iskolával összhangban
szerveztük meg a környezettudatos életmód, a környezetvédelem jegyében.
Szintén október hónapban, az IKSZT nagytermében lecseréltük a nagyfogyasztású
világítótesteket LED világításra, amellyel nemcsak energiát takarítottunk meg, hanem
hatékonyabb világítással láttuk el az intézményt.
Rábapatona község polgármestereként továbbra is kiemelt feladatnak tekintem
természeti értékeink megóvását és helyreállítását. Települési környezetünk megóvása
érdekében, az elkövetkezendő időszak legfontosabb feladata a mezőőri szolgálat
hatékonyságának növelése mellett, a prevenció erősítése és a környezetkárosítók felelősségre
vonása és kell, hogy legyen.
Kérem tájékoztatóm elfogadását.
Határozati javaslat:
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesternek a település
környezetvédelméről szóló tájékoztatását jóváhagyólag elfogadja.
Rábapatona, 2017. november 20.
Molnár-Nagy Béla
polgármester
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