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Tisztelt Képviselő-testület!
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a
továbbiakban: Kvtv.) határozza meg a magyar környezetpolitika célkitűzéseit és
cselekvési irányait. A törvény kiemelt jelentőséget tulajdonít az ember és környezete
harmonikus kapcsolatának, valamint a fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek
biztosítására.
A Kvtv. 46. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a települési önkormányzat a
környezet védelme érdekében elemzi, értékeli illetékességi területén a környezet
állapotát és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot.
A 2015. évről részletes tájékoztató készült, amelynek leíró, a várost bemutató részei
változatlan tartalmúak, ezért a jelenlegi tájékoztató a 2019. évi állapothoz képest
bekövetkező változásokat mutatja be.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat
a Dombóvár város 2020. évi környezeti állapotáról szóló tájékoztató
elfogadásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár város 2020. évi
környezeti állapotának értékeléséről szóló tájékoztatót a melléklet szerint elfogadja és
felkéri a polgármestert, hogy azt a város hivatalos honlapján és a hivatal
hirdetőtábláján tegye közzé.
Határidő: 2021. november 30. – a közzétételre
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Pintér Szilárd
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ
DOMBÓVÁR VÁROS
2020. ÉVI
KÖRNYEZETI
ÁLLAPOTÁRÓL
Készítette:
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
Városüzemeltetési Iroda

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a
továbbiakban: Kvtv.) határozza meg a magyar környezetpolitika célkitűzéseit és
cselekvési irányait. A törvény kiemelt jelentőséget tulajdonít az ember és környezete
harmonikus kapcsolatának, valamint, a fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek
biztosítására.
A Kvtv. 46. § (1) bekezdésének e) pontja alapján 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.
A törvényi előírásnak eleget téve Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete évről évre megtárgyalja a város környezeti állapotáról szóló tájékoztatót.
A Képviselő-testület 17/2017. (I.26.) Kt. határozatával fogadta el Dombóvár város
2015. évi környezeti állapotáról szóló tájékoztatót, amely részletesen leírva mutatta be
a várost, valamint az egyes vizsgált területeket. Arra tekintettel, hogy az évről évre
tárgyalt beszámoló ne ismétlés legyen, ezen évtől kezdődően, a 2015. évi tájékoztató
adatait alapul véve, az aktuális évi beszámoló csak a változásokat, újdonságokat
mutatja be, azon területekről, amelyekben nem történt változás (táji és természeti
adottságok, a felszíni és felszín alatti vizek, a környezeti zaj- és rezgésvédelem), arról
nem ejtünk szót.

1. KÖZLEKEDÉS
1.1 Közúti közlekedés
A korábbi vizsgálatok és becslések alapján is a közlekedés - ezen belül is különösen a
közúti közlekedés - a legmeghatározóbb szennyező forrás. A felmérések és az adatok
alapján, Dombóváron szinte minden második lakos rendelkezik gépjárművel, ami
jelentős környezeti terhet jelent. Dombóváron 2019-ben 7459 darab személygépjármű,
illetve 854 darab tehergépjármű volt nyilvántartva. 2020-ban ez a szám 8.018., illetve
1234 darabra változott.

1.2. Közösségi közlekedés
A Dombóvári járás településein a kötött pályás közösségi közlekedés fejlettnek
mondható, erre épül rá egy gyengébb, de az országos átlaghoz képest megfelelő
szolgáltatási színvonalú autóbuszos helyközi közlekedés.
Dombóváron 2020-ban öt alacsonypadlós autóbusz közlekedett, melyek átlagéletkora
körülbelül 18 év volt.

1.3. Kerékpáros közlekedés
A városban lévő útfelületek a legtöbb helyen jól kerékpározhatóak. A városban
jelentős a kerékpáros forgalom, így a hálózat további fejlesztése szükséges és indokolt,
ezért az elkövetkező években a települést érintő kerékpárút-hálózat bővítés valósul
meg. Dombóvár Város Önkormányzata számos alkalommal nyerte el a Kerékpárbarát
Település díjat. A címet olyan önkormányzatok kapják, akik a kerékpárt, mint
közlekedési és szabadidős eszközt népszerűsítik, valamint a megfelelő infrastruktúra
kialakításával, szemléletformálással igyekeznek biztosítani a biztonságos közlekedés
feltételeit.

1.4. Balesetek és közlekedésbiztonság
A Dombóvári Rendőrkapitányság 2020. évi beszámolója alapján az illetékességi
területén összesen negyvenhat személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset
következett be. A balesetek közül egy halálos kimenetelű, tizenkilenc esetben súlyos
sérüléssel járó, míg huszonhat esetben könnyű, nyolc napon belül gyógyuló sérüléssel
végződő közúti baleset következett be.
Ennek tükrében a közlekedésbiztonsági helyzet romlását lehetne megállapítani a 2019es évi kiugróan alacsony baleseti adatokhoz képest, viszont elemezve az elmúlt tíz év
adatait, látható, hogy a térség közút hálózatában és jármű parkjában ezek a baleseti
számok prognosztizálhatóak voltak.
Ittas állapotban történő járművezetés miatt okozott baleset a 2020-as évben négy
esetben fordult elő, melyből két súlyos és két könnyű személyi sérüléssel járt.

Az ittas járművezetők kiszűrésére, az elsőbbségi jog megadására, valamint a
megengedett legnagyobb sebesség betartására és a passzív biztonsági eszközök
használatára irányulóan a hatóság havonta tartott fokozott közúti ellenőrzéseket,
melyek eredményeként száznyolcvannyolc esetben indult közigazgatási hatósági
eljárás, mely a tavalyi évi száznegyvenhat esethez képest növekedést mutat.
A 2020-as évben sebességtúllépés miatt harmincegy, biztonsági öv használatának
elmulasztása miatt száznegyvenegy, ittas vezetés miatt kilenc, behajtási tilalomra,
kötelező haladási irányra, behajtás tilalmára vonatkozó szabályok megsértése miatt
pedig három esetben indult közigazgatási hatósági eljárás.

2. LEVEGŐMINŐSÉG
A környezetvédelem egyik legfontosabb feladata a levegőtisztaság-védelem, hiszen a
légszennyezés közvetlenül hat az ember egészségére, befolyásolja a környezet más
elemeinek állapotát is.
A városban az elmúlt egy évben nem volt nagyobb mértékű építkezés vagy útépítés,
amely nagy porterheléssel járt volna.
A levegőminőség helyzetét szintén jelentősen befolyásolja a városban használt
gépjárműállomány átlagéletkora. Dombóvár NO2 kibocsátása 2020-ban, az előző
évekhez hasonlóan jó. A koncentráció csökkenő jellegű az előző évekhez képest,
amely annak tudható be, hogy egyre több, új, környezetkímélőbb gépjárművet
használnak a lakosok.
Gunaras gyógyhellyé minősítésének folyamata keretében a településrész
levegőminőségi vizsgálata során egy mérőponton, évszakonként kéthetes mérési
ciklusban végzett légszennyezettségi vizsgálatok (nitrogén-monoxid, a nitrogéndioxid, a nitrogén-oxidok, a kén-dioxid, szén-monoxid, illetve az ózon) eredményei
határérték alattiaknak bizonyultak.
A fentiek alapján a 74/1999. (XII. 25.) EüM rendeletben meghatározott, a gyógyítás
zavartalanságát és a betegek nyugalmát biztosító, kiemelten védett területre előírt
levegőtisztaság teljesül Dombóvár város vizsgált település részén, Gunarason.

3. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS
Az előző évekhez képest mind a lakosság, mind a vállalkozások és intézmények
körében keletkezett települési szilárd hulladék mennyiségének növekedése figyelhető
meg.
Ez a növekedés összefüggésben állhat a koronavírus-fertőzés megjelenésének
következtében kialakult járvány elleni védekezés miatt elrendelt veszélyhelyzettel,
mely során a 2020-as évben a hatóság által elrendelt vagy önkéntes karantén idején a

hulladék termelése és annak számos esetben nem megfelelően történő kezelése miatt a
közterületeken elhelyezett szelektív hulladék-gyűjtő szigetek környezetének
megtisztítása az önkormányzat számára sok esetben többletfeladatot eredményezett,
olyan helyzetben, amikor a hulladék jogellenes elhelyezőjének felelősségre vonása a
személyes megjelenés korlátozásával akadályokba ütközött.
A lakosság környezettudatos szemléletének pozitív irányba történő változásának
elősegítését továbbra is kiemelt feladatként kezeli az önkormányzat.

4. IVÓVÍZELLÁTÁS
A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (továbbiakban: DRV Zrt.) Dombóváron
szolgáltatott összes víz mennyisége 2019-es évhez képest a 2020-as évben kis
mértékben emelkedett (712 ezer m3-ről 730 ezer m3-re), valamint minimálisan
csökkent az előző évhez képest (9.801 db lakásról 9.796 darabra) a közüzemi
ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások száma.

5. SZENNYVÍZTISZTÍTÁS
5.1. Csatornahálózat
A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba bekapcsolt lakások száma a 2019. évi 8.371
bekötéssel megegyezően 2020-ban is 8.371 ingatlant érintett. A háztartásokból a
közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba elvezetett szennyvíz mennyisége ugyanakkor
531 ezer m3-ről 557 ezer m3-re növekedett.

5.2. A tisztított szennyvíz minőségi követelményei
A 2020-as évben az átlagosan megtisztított szennyvízmennyiség 2358 m3/nap volt, ez
évi mennyiségben 863.096 m3, melyből 18.250 m3 volt a tengelyen beszállított ún.
szippantott szennyvíz.

6. KÖRNYEZETBIZTONSÁG
A 2020-as esztendőben jelentős mértékű káresemény nem fordult elő, így ezzel
kapcsolatos intézkedések megtétele sem vált szükségessé.

7. BÍRSÁGOK

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalnak 2020-ban hulladékgazdálkodási
bírságból 10.000,- Ft bevétele volt, míg a jogszabályban előírt, más környezetvédelmi
hatóság által a településen kiszabott, az önkormányzatot megillető bírságból nem volt
bevétele.
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