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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény IV. fejezetének 

47. § (2) bekezdése értelmében az önkormányzatoknak az érvényben lévő települési 

környezetvédelmi programjaikat szükség szerint - de legalább kétévente – felül kell 

vizsgálniuk.  

 

A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. 2003-ban készítette el a Pogányvölgyi 

Kistérség komplex környezetvédelmi programját a 2004-2009 közötti időszakra vonatkozóan, 

amely a kistérség minden településére egyedi cselekvési tervet határozott meg. A 

dokumentum felülvizsgálatát a fenti törvény értelmében, legutóbb 2010. évben a kistérség 

elvégezte.  

 

A feladat alapvető célja az, hogy a Pogányvölgyi kistérség települései - és ezen belül 

Lengyeltóti város is - az aktuális környezeti állapotukhoz illeszkedő cselekvési tervekkel 

rendelkezzenek, amelyek a helyi környezetvédelem megalapozását szolgálják.  

Ehhez meg kell vizsgálni, hogy milyen természetes és emberi eredetű környezeti változások 

történtek a program elkészülése óta, és ezek milyen kedvező vagy kedvezőtlen hatásokkal 

jártak. Majd a település fejlesztési elképzeléseihez, és a környezetvédelmi alapelvekhez 

igazodóan a szükséges intézkedések meghatározására és ütemezésére van szükség.  

A felülvizsgálat záró része az operatív cselekvési terv aktualizálása, amelyek során 

értékelhetővé válik a településen végzett környezetvédelmi tevékenység, és elkészülnek az 

előirányzott intézkedéseket időben ütemező és fontosság szerint jellemző feladattervek.  

 

A Lengyeltóti városra vonatkozó rész felülvizsgálat elkészítése folyamán egyeztetések 

történtek, amelyek során a helyi szakemberek tájékoztatást adtak a környezeti elemekben 

bekövetkezett lényeges változásokról, illetve felvilágosítást nyújtottak a megvalósult 

intézkedésekről. Ezek az információk, és a környezetvédelmi program stratégiai fejezetében 

megfogalmazott elvek szem előtt tartása teszik lehetővé, hogy a program megvalósíthatósága 

biztosítható legyen.  



Jelen felülvizsgálat Lengyeltótira vonatkozóan készült, mely része lehet egy későb elkészülő 

kistérségi felülvizsgálatnak is. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt Lengyeltóti Város 2012-2013. évre 

vonatkozó Környezetvédelmi Programját elfogadni szíveskedjenek. 
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Bevezetés 

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény IV. fejezetének 

47. § (2) bekezdése értelmében az önkormányzatoknak az érvényben lévő települési 

környezetvédelmi programjaikat szükség szerint - de legalább kétévente – felül kell 

vizsgálniuk.  

 

A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. 2003-ban készítette el a Pogányvölgyi 

Kistérség komplex környezetvédelmi programját a 2004-2009 közötti időszakra vonatkozóan, 

amely a kistérség minden településére egyedi cselekvési tervet határozott meg. A 

dokumentum felülvizsgálatát a fenti törvény értelmében, legutóbb 2010 évben a kistérség 

elvégezte.  

 

A feladat alapvető célja az, hogy a Pogányvölgyi kistérség települései - és ezen belül 

Lengyeltóti város is - az aktuális környezeti állapotukhoz illeszkedő cselekvési tervekkel 

rendelkezzenek, amelyek a helyi környezetvédelem megalapozását szolgálják.  

Ehhez meg kell vizsgálni, hogy milyen természetes és emberi eredetű környezeti változások 

történtek a program elkészülése óta, és ezek milyen kedvező vagy kedvezőtlen hatásokkal 

jártak. Majd a település fejlesztési elképzeléseihez, és a környezetvédelmi alapelvekhez 

igazodóan a szükséges intézkedések meghatározására és ütemezésére van szükség.  

A felülvizsgálat záró része az operatív cselekvési terv aktualizálása, amelyek során 

értékelhetővé válik a településen végzett környezetvédelmi tevékenység, és elkészülnek az 

előirányzott intézkedéseket időben ütemező és fontosság szerint jellemző feladattervek.  

 

A felülvizsgálat elkészítése folyamán egyeztetések történtek, amelyek során a helyi 

szakemberek tájékoztatást adtak a környezeti elemekben bekövetkezett lényeges 

változásokról, illetve felvilágosítást nyújtottak a megvalósult intézkedésekről. Ezek az 

információk, és a környezetvédelmi program stratégiai fejezetében megfogalmazott elvek 

szem előtt tartása teszik lehetővé, hogy a program megvalósíthatósága biztosítható legyen.  
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Helyzetértékelés aktualizálása 

1. A környezeti elemekben bekövetkezett változások vizsgálata 
 

 

1.1 Levegőminőségi változások 

 

Helyhez kötött légszennyező források 
 

A településeken levegőminőségi szempontból jelentősebb változás nem történt.  

A regisztrált pontforrások száma 2010 és 2012 között néhány tevékenység megszűnésének 

köszönhetően csökkent. Kibocsátásuk korábban sem okozott problémákat, mivel ezek kivétel 

nélkül kisebb méretű gépipari, faipari, mezőgazdasági jellegű vállalkozások (a részletes 

adatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza). 

A közlekedési kibocsátások a forgalmasabb útszakaszok mentén sem jelentősek. Fűtési 

emissziós problémák még nem jelentkeznek, ami részben a háztartások közepes 

gázellátásának, részben a viszonylag alacsony számú lakosnak köszönhető. A vezetékes gáz  a 

lakosság rendelkezésére áll, azonban egyre gyakoribb energiaforrás lesz a tűzifa.  

 

Bűzproblémák 

 

Lengyeltótiban a szennyvíz gerincvezeték kiépítése óta fordulnak elő gondok abból adódóan, 

hogy a hálózatba jutó vízmennyiség nem elegendő ahhoz, hogy a folyamatos átöblítés 

biztosított legyen. Ennek köszönhetően berothadások fordulnak elő egész éven át.  

 

Mezőgazdasági eredetű bűzterhelés a csökkenő állattartás következményeként egyre 

ritkábban jelentkezik.  

 

Az eddig felsorolt bűzhatások mellett Lengyeltótiban és a környé településein egyre nagyobb 

gondot okoz a hulladékok, főként műanyagok égetése. Néhány háztartás ugyanis a 

fémhulladékok, színesfémek gyűjtéséből és eladásából jut többletjövedelemhez. Az 

összegyűjtött fémekről az eladás szempontjából nem kívánatos anyagokat (kábelszigetelés) 

égetéssel távolítják el. A bűzhatás mellett a levegőbe jutó, egészségre káros anyagok is 

kedvezőtlen hatásúak.  

 

Közlekedési emissziók 
 

A kistérség két legforgalmasabb útja a 6701 és a 6711 sz. utak, amelyek jelentős forgalma 

Lengyeltótit, Szőlősgyörököt és Somogyvárt terheli. A járművek nagy száma inkább 

közlekedés biztonsági és zajterhelési vonatkozásában kedvezőtlen a településünk belterületén, 

légszennyezés szempontjából nem okoz nagyobb problémát.  
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1. táblázat: Járműforgalom a kistérség állami közútjain 

Település Útszám 
Átlagos napi forgalom 

(egységjármű/nap) 

Nehéz, 

tehergépjármű 

forgalom (jármű/nap) 

Lengyeltóti 6701 3663 175 

6708 1136 48 

6711 3170 103 

67115 709 42 

Buzsák 6708 1136 48 

Gyugy 67116 506 36 

Hács 67115 709 42 

Kisberény 67113 566 40 

Öreglak 6704 1738 249 

Pamuk 67127 636 45 

Somogyvámos 67112 1029 67 

Somogyvár 6701 3090 140 

67112 1029 67 

67313 498 32 

Szőlősgyörök 6711 3591 103 

67116 506 36 

Forrás: Magyar Közút Kht., Somogy Megyei Területi Igazgatóság, 2011 

 

 

A kistérség településein – Pamuk kivételével – a személygépkocsik számának kb. 10%-os 

növekedése figyelhető meg. Ez országos jelenség, akárcsak vele párhuzamosan a gépkocsik 

átlag életkorának csökkenése, ami viszont jobb műszaki állapotot, és javuló emissziós 

értékeket feltételez, így a járművek számának növekedésével egyre kisebb mértékben nő a 

személygépkocsik okozta légköri terhelés. 

 

 

2. táblázat: A személygépkocsi állomány változása a kistérségben 

 Személygépkocsi 

állomány, db 
Változás, 

% 
2004 2011 

Lengyeltóti 936 1057 13 

Buzsák 378 394 4 

Gyugy 55 57 4 

Hács 76 80 5 

Kisberény 35 40 15 

Öreglak 347 357 3 

Pamuk 26 27 4 

Somogyvámos 133 150 13 

Somogyvár 383 444 16 

Szőlősgyörök 314 336 7 

Összesen 2682 2942 10 

Forrás: KSH évkönyvek,  2004, 2011 
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1.2 Vízrajzi, vízháztartási változások 
 

A felszíni vizek mennyiségi, minőségi viszonyainak változása 
 

Az utóbbi években a klímaváltozással összefüggésben megemelkedett a hirtelen fellépő, nagy 

intenzitású esők gyakorisága. A mezőgazdasági területekről lefolyó víz erősen megterheli a 

kis vízgyűjtőterületű és kis vízhozamú folyóvizeket. A meredekebb területeken felgyorsuló 

víz jelentős mennyiségű hordalékot képes szállítani, amit aztán a kisebb esésű szakaszokon 

lelassulva lerak. Az így létrejövő feliszapolódások megakadályozzák a zavartalan lefolyást, és 

a mederből kilépő víz eróziós károkat tud okozni mezőgazdasági területeken és belterületen 

egyaránt. 

Rendszeresen előfordulnak feliszapolódások, a Halsok patakon, és a íszent János árkon. Az 

önkormányzat saját területén gondoskodik a medrek tisztításáról, azonban a problémák 

gyakran nem az önkormányzati kezelésű területeken jelentkeznek. Legutoljára 2006 nyarán 

Lengyeltótiban, a Szent János Árok feliszapolódása miatt kiömlő víz okozott jelentős anyagi 

károkat a temető környékén és az óvoda környékén  
 
 

A vízminőséget illetően kedvezőtlen a mezőgazdasági területekről az erózió következtében 

bemosódó hordalék, ugyanis szerves anyagok mellett szervetlen mikroszennyezők is a 

vízfolyásokba kerülhetnek Ezt igazolja, hogy a Lengyeltóti település vizeit is befogadó Keleti 

Bozót árok vízéből Buzsákon vett minták mikroszennyezők szempontjából  III. osztályba 

tartoztak, míg ugyanazon vízfolyás fonyódi mintái mindhárom évben rosszabb, IV. osztályú 

minősítést kaptak.  

 

A felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi viszonyainak változása  

 

 

Lengyeltóti településen jelentős a fúrt és ásott kutak száma. Ezek vízét több helyen öntözésre 

használják, ám a település külterületén feltételezhető az ivóvízként való felhasználás is. 

Vízminőségi vizsgálatot körükben nem végeztek, szennyezésre vonatkozó bejelentés nem 

történt. A felszín alatti vizek megóvása a helyi vízbázisra épülő ivóvízkutak szempontjából 

rendkívül fontos. Mennyiségi szempontból is figyelmet érdemel a vízkivételek 

nyomonkövetése. 

 

 

1.3 A földdel kapcsolatos változások 
 

Területhasználatok változása 

 

A területhasználatok vonatkozásában több változás is történt. Lengyeltótiban a megművelt 

szántóföldek aránya emelkedett, viszont csökkent a gyümölcs, szőlő mennyisége. Az 

ültetvények fokozatosan elöregednek, és a pótlás sok esetben elmarad. A szőlők egy része 

gondozatlan. Az állattenyésztés megszűnésével megjelentek az elhanyagolt legelők, kaszálók, 

amelyek teret biztosítanak a tájidegen növényfajok elszaporodásának. Jelenlegi állapotukban 

tájesztétikai szempontból sem kedvezőek, megoldást a visszaszoruló állattenyésztés miatt az 

erdősítés jelenthet.  

A mezőgazdasági területek Lengyeltóti nagy részén műveltek, kevés a parlagon maradó föld.  

A zártkertek esetében viszont több helyen előfordul a művelés elmaradása, és megjelennek a 

gondozatlan, elgyomosodó, allergén gyomnövényekkel fertőzött területek. 
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Erdőterületek változása 

 
 

Lengyeltóti közigazgatási területén összesen 263,4 ha üzemtervezett erdő van nyilvántartva. 

Az elmúlt három évben tapasztalható 1,4 %-os emelkedést főként a gazdasági erdők 

növekedése teszi ki. Az erdőterületek elsődleges rendeltetés szerinti megoszlása a 9/e. 

táblázatban kerül feltüntetésre. 
 

4/e. táblázat: Lengyeltóti erdőterületeinek jellemzői 

Jelleg Használati cél Terület, ha 

2006 

Terület, ha 

2011 

Változás, % 

Gazdasági - Fatermelés 227,5  231,1 1,6 

Védelmi - Mezővédő 5,5  5,5 0,0 

 - Talajvédelmi erdő 6,0  6,0 0,0 

 - Vadvédelmi erdő 10,0  10,0 0,0 

 - Településvédelmi és belterületi 1,8  1,8 0,0 

Egészség-

ügyi 

szociális 

- Parkerdő 4,1  4,1 0,0 

Egyéb  4,8  4,9 2,1 

Összesen  259,7  263,4 1,4 
Forrás: Állami Erdészeti Szolgálat, Somogy Megyei Igazgatósága, 2006 2011 

 

A Lengyeltóti körjegyzőség területén megfigyelhető a mezővédő erdősávok, fasorok 

fokozatos csökkenése, kitermelése, ami a szélerózió szempontjából kedvezőtlen.  

A védett erdők, illetve parkerdők területe nem emelkedett. 

 

Az ásványvagyonnal kapcsolatos változások 

 

Lengyeltóti közigazgatási területén engedélyezett működő anyagbánya nincs 

 

 

Szennyezett, degradált területek helyzete 

 

Lengyeltótiban előfordul több illegális hulladéklerakás, amelyek általában a lakosság által 

alkalmanként használt anyagnyerő helyek területein illetve kisebb erdőfoltok szélén jelennek 

meg. Általánosan elmondható azonban, hogy a hulladék közszolgáltatás elérhetőségének 

köszönhetően csökkent az illegális lerakások gyakorisága. A problémás esetek többségében 

építési-bontási törmelék, vagy lomok lerakása okoz gondot. 

 

A csatornázatlan települések magas aránya, és az ivóvízbázis védelme miatt figyelmet igényel 

a szippantott szennyvizek biztonságos elhelyezése. 

  

A település változatos domborzatú területein további károkat okoz az erózió, amely  

megfelelő művelési ág választással, helyes agrotechnikával, hatékony csapadékvíz 

elvezetéssel, és a folyóvizek befogadóképességének javításával csökkenthető. 
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2. A települési környezet állapota 
 

2.1 Kommunális infrastruktúrát érintő változások  
 

2.1.1 Ivóvízellátás arányának/minőségének változása 
 

Az ivóvíz ellátottság Lengyeltótiban magas, közel 100%-os. A fővezetékek megfelelő 

hosszban rendelkezésre állnak a teljes körű ellátás megvalósítására a települések belterületein. 

Külterületen előfordul még néhány olyan ingatlan (pl. Tatárvár), amelyek bár állandóan 

lakottak, mégis hiányzik a vezetékes ivóvíz. Ezen településrészek ellátása magas költségekkel 

járna, és csak néhány újabb rákötést eredményezne.  

A hálózat helyenként elöregedett, műszaki állapota már nem megfelelő. Lengyeltótiban az 

okoz  problémákat, hogy magas az azbeszt anyagú csövek aránya.  

  

Az ivóvíz minősége szempontjából gondot okoz a magas vastartalom melynek megszűntetése 

érdekében 2004 évben  vastalanító berendezés telepítése történt, de hatásfoka nem kielégítő, 

így korszerűbb berendezésre történő cseréjük indokolt.   

 

Bakterologiai eredetű problémákat nem tárt fel vizsgálatai során az ÁNTSZ, de tervezzük egy 

2014-ig megvalósuló ivóvíz minőség javító program indítását 

 
 

5. táblázat: A kistérség ivóvíz ellátási adatai 

Település Rákötések száma (db) 

 lakossági közületi összesen 

Lengyeltóti 1114 103 1217 

Buzsák 964 39 1003 

Gyugy 173 6 179 

Hács 182 7 189 

Kisberény 78 4 82 

Öreglak 453 31 484 

Pamuk 104 8 112 

Somogyvámos 263 24 287 

Somogyvár 708 50 758 

Szőlősgyörök 611 21 632 

  Forrás: DRV Zrt., 2011 
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Vízbázisok  
 

A vízbázisok vízhasználati menniységei a települések többségénél csökkenést mutatnak. Ez 

összefügg az emelkedő vízdíj miatti racionálisabb felhasználással, illetve az öntözésre fúrt 

kutak számának emelkedésével.  
 

 

6. táblázat: A kistérség vízbázisainak átlagos vízhasználati mennyiségei 2005-2011 

Év 

Mennyiség (m
3
/nap) 

Buzsák Hács Lengyeltóti, 

Kisberény 

Öreglak Somogyvár, 

Somogyvámos 

Pamuk Szőlősgyörök, 

Gyugy 

2005 203 44 440 126 268 13 166 

2011 195 41 382 119 251 13 164 

Forrás: DRV Zrt., 2011 
 

 

2.1.2 Szennyvízelvezetés-tisztítás arányának változása 
 

A kistérséget vizsgálva megfigyelhető, hogy a vezetékes vízzel ellátott háztartásoknak csupán  

31%-ánál megoldott a szennyvíz elvezetés. Ez az arány elmarad az országos átlagtól, valamint 

a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet háttértelepüléseire jellemző átlagtól is. A kedvezőtelen érték 

egyik lényeges oka, hogy Gyugy, Hács, Kisberény, Pamuk és Somogyvámos településeken 

továbbra sem történt meg a szennyvíz beruházás. A helyzetet súlyosbítja, hogy a lakossági 

szennyvíz olyan közműpótló létesítményekbe jut, amelyeknek körülbelül 50%-a nem biztosít 

megfelelő védelmet a szivárgás okozta szennyezésekkel szemben.  

A szennyvíz szippantást a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. és a Zöldfok Zrt. végzi, utóbbi 

vállalat kapacitáshiány miatt Kisberényben csak 2006 év végéig. A szippantott, folyékony 

hulladék a Balatonlellei, Osztopáni központi ürítőhelyekre kerül. 

 

A csatornahálózattal rendelkező településeken az önkormányzatok jelentős mértékben 

támogatták a háztartások rákötését. Az adatokat megvizsgálva látható azonban, hogy mégis 

előfordul 50% alatti rákötési érték. Ennek javítása érdekében a gerincvezetékek teljes körű 

kiépítésére van szükség, ugyanis több csatornázott településen előfordulnak még ilyen 

szempontból hiányos utcák, illetve különálló településrészek. Azokon a területeken, amelyek 

kis lakosszámmal rendelkeznek, és elkülönülő településrészt alkotnak, a nagy költségekkel 

megvalósítható szennyvízvezeték építés mellett meg kell vizsgálni alternatív módszerek 

megvalósításának lehetőségét.  

A csatornázott részeken a rákötések számának növelése a cél. Jogi szabályozással, pénzügyi 

eszközökkel, valamint tudatformálással el kell érni, hogy a háztartások számára a 

környezetkímélőbb módszer választása legyen a kedvezőbb megoldás.  
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7. táblázat: Lengyeltóti szennyvíz elvezetését jellemző adatok 

Település Rákötések száma (db) Rákötési arány*  

 lakossági közületi összesen  (%) 

Lengyeltóti 928 54 982 83,2 

* a szennyvízhálózatra csatlakozott háztartások aránya a vezetékes ivóvízfogyasztókhoz viszonyítva 

Forrás: DRV Zrt., 2011 

 

Korábban önálló szennyvíztisztítóval rendelkezett a lengyeltóti kórház és általános iskola, 

valamint a Siótour kemping (Kék-Tó Üdülőfalu) A település csatorna beruházásának 

befejeztével a kemping szennyvíztisztítója kivételével az önálló tisztítóművek felszámolásra 

kerültek. 

 

 

2.1.3 A csapadékvíz-elvezetésével kapcsolatos változások 
 

Lengyeltóti változatos domborzatú területen helyezkedik el. Ennek eredményeként az utóbbi 

évekre jellemző, nagy intenzitású esőzések során jelentős mennyiségű víz képes lefolyni a 

magasabban fekvő területekről. Az önkormányzatok a szükséges karbantartási, tisztítási 

munkákat saját dolgozóikkal látják el, beépítve a zöldterületek rendezési munkálatai közé. A 

településeken az utóbbi három évben többséggel ilyen jellegű karbantartási munkák történtek. 

Sok esetben azonban ez nem elegendő. A megfelelő vízelvezetés biztosításához az árkok 

mértékadó csapadékviszonyokhoz igazodó bővítésére, megfelelő burkolattal és szűrő 

műtárgyakkal való ellátására volt szükség. 

 

Lengyeltóti település rendelkezik a csapadékvíz elvezető rendszer felújításáról szóló 

tervekkel, amelyek megvalósítása 85 %-ban megtörtént, a fennmaradó részekre pedig 2012-

ben a kistérséggel közösen pályázatot nyújtott be. 

 

 

8. táblázat: A vízelvezető árkok állapota az állami közutak mentén 

Település Útszám 

Szakasz 

hossza 

(m) 

 

Árok típusa Árok állapota 

Lengyeltóti 

6701 2.714 70% földárok 

15% csatorna 

15% burkolt talpárok 

még megfelelő 

6708 1.262 Földárok még megfelelő 

6711 1.289 13% csatorna 

30% burkolt talpárok 

57% földárok 

még megfelelő 

67115 808 30% burkolt talpárok 

20% csatorna 

50% földárok 

még megfelelő 

67112 1.797 földárok nem működik 

67313 1.050 földárok nem működik 

   Forrás: Saját adatok 
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2.1.4 Hulladékgazdálkodás helyzete  

 

Lengyeltóti hulladékgazdálkodását tekintve nem történtek meg a környezetvédelmi program 

készítésekor előre ütemezett fejlesztések. Hiányoznak a veszélyes hulladékgyűjtés feltételei, 

illetve gondot okoz az állati tetemek ártalmatlanítása.  

Bevezetésre került viszont a szelektív hulladékgyűjtés. 

Megvalósult a Dél-balatoni, Sió-völgyi komplex települési szilárd hulladékkezelési rendszer 

kialakítása.  

A kommunális hulladék elszállítás a lakosság számára elérhető a külső település részeken is. 

Valószínűleg ennek köszönhető, hogy csökkent az illegális hulladéklerakások száma. A 

településen található dögkut használata felhagyásra került. Szakszerű rekultivációról, illetve 

további használatot kizáró lezárásról azonban nem lehet beszélni. A,  lakosságnak jelenleg 

nem megoldott a tetemek elszállítása, nem áll rendelkezésére ilyen jellegű szolgáltatás.  

 

A Zöldfok Zrt. a kistérség nyolc településén folytat hulladékgyűjtési és kezelési szolgáltatást, 

a gyűjtés gyakorisága továbbra is heti egy alkalom egész éven át. Az elszállított hulladék 

mennyisége a település viszonylatában mintegy 12%-kal emelkedett 2008 évhez képest.  

A Zöldfok Zrt. tájékoztatása szerint Lengyeltótiban papírhulladék gyűjtést folytatnak. A 

begyűjtött mennyiség előkezelést követően az ÖKO Pannon Kht. rendszerén keresztül a 

Dunaújvárosi papírgyárban kerül újrahasznosításra. 2004-ben 2,65 tonna, 2005-ben 4,7 tonna 

2011-ben 3,8 tonnavolt a városból elszállításra került szelektíven gyűjtött papír mennyisége.  

Veszélyes hulladék gyűjtést is csupán Lengyeltóti városban végez a szolgáltató, főként 

akkumulátorok, szárazelemek, vegyszermaradékok, festékes dobozok kerülnek elszállításra, 

majd ártalmatlanításra a Fűzfői Hulladékégető Kft. telephelyén, illetve az Aszód-Galgamácsai 

veszélyes hulladék lerakóban (szárazelemek). 2011-ben az elszállított veszélyes hulladék 

mennyisége 2005-ben 131 kg, 2011-ben 193 kg volt.  

Lengyeltótiban gondot jelent, hogy a kereskedelmi egységek számára a Zöldfok Zrt. nem 

rendelkezik megfelelően differenciált szolgáltatással. A vállalkozások mérete, és a keletkező 

hulladék mennysége nincs megfelelően összehangolva az elszállítás költségével. 

 

 

 

A számadatokat vizsgálva elmondható, hogy az elmúlt 5 évben kis mértékben nőtt a 

településen keletkező kommunális hulladék tömege. Feltételezhető, hogy ettől nagyobb 

mértékben emelkedett a hulladék térfogata, ami korszerű tömörítővel ellátott szállítójárművek 

nélkül nagyobb szállítási igényt eredményez, illetve a lerakók gyorsabb feltöltődéséhez vezet. 

Ennek fő okozója a csomagolási hulladék frakció arányának emelkedése (PET palackok, fém 

italcsomagolások, polietilén zacskók), amiért a kereskedelem sajátosságai és a helytelen 

fogyasztói magatartás egyaránt felelős, de a szelektív hulladékgyűjtés megoldása ezt 

valamelyest mérsékeli.  
 

9. táblázat: Lengyeltóti településeről elszállított települési szilárd hulladék mennyisége 

Település 
Hulladékmennyiség (t/év) 

2004 2008 2011 

Lengyeltóti
1
 1.114 1.007 1.066 

Forrás: 
1
 Zöldfok Zrt., 

2
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A háztartási zöldhulladék, a telkek gondozásából származó nyesedék az esetek többségében 

elégetésre kerül. Egyelőre kevés háztartás és önkormányzat körében működik a szerves és 

zöldhulladékok komposztálása.  
 

A veszélyes hulladékok gyűjtésére Lengyeltótiban működik olyan kiskereskedelmi üzlet, ahol 

szárazelemeket gyűjtenek. 

 

10. táblázat: Lengyeltóti településen keletkezett veszélyes hulladék mennyiségek 

Település 
Veszélyes hulladék mennyisége (kg/év) 

2005 2011 

Lengyeltóti 236 370 385 249 

Forrás: Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

 

11. táblázat: A kistérség területén lévő hulladéklerakók 

Település Hrsz. Lerakó állapota Tulajdonos Hulladék típusa 

Lengyeltóti  052/34 önállóan rekultiválandó önkormányzat 70% kommunális, 30% inert 

 Forrás: Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség,  

 

12. táblázat: A kistérség területén lévő dögkutak  

Település Hrsz. Tulajdonos Rekultivációs terv 

Lengyeltóti 046/2 Lengyeltóti Város Önkormányzata - 

 Forrás: Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség,  

 

A köztisztaságban bekövetkezett változások 

 

Lengyeltóti településen az önkormányzat látja el a zöldterületek, utak melletti zöld sávok, 

felszíni vízelvezető árkok karbantartását, a település virágosítását, a közterületi 

hulladékgyűjtést, utak portalanítását közcélú, közhasznú, közmunkások alkalmazásával, 

közmunka program keretében.  

Az elmúlt három évre jellemző, hogy a csapadékos időjárás következtében gyorsan növő 

vegetáció ápolása, illetve a parlagfű elleni védekezés hatékonysága érdekében az 

önkormányzat kiemelten kezelte a köztisztaság feladatkörét. Gépbeszerzések történtek, ami 

lehetővé teszi a nagyobb arányú kaszálást. A kezelendő területek aránya kis mértékben 

emelkedett.  

A Magyar Közút Kht. kezelésében lévő utak mentén előfordulnak lekaszálatlan területek.  

 

2.1.5 Energiagazdálkodás, energiahasználat helyzete 
 

Lengyeltótiban a KÖGÁZ Zrt. által ellátott településrészeken a rákötések száma nőtt, viszont 

az éves gázfelhasználat csökkent. Különösen a kisebb jövedelemmel rendelkezők körében 

jelentős a tűzifa, mint energiaforrás használata. Ez a kistérségben található jelentős 

mennyiségű erdőnek, valamint az alacsony jövedelmeknek köszönhető. Az önkormányzatok 

tájékoztatása szerint egyre több háztartás tér vissza a fatüzelésre.  
 

13. táblázat: Lengyeltóti gázfogyasztási adatai 2010 

Település Lakások száma, db Gázfogyasztók száma, db Gázellátottság, % 

Lengyeltóti 1186 734 61,9 

Forrás: KÖGÁZ Zrt., DB Gáz Kft., települési önkormányzatok 

 

A villamos energia szolgáltatást jelenleg az E-ON Zrt. végzi. Az ellátó hálózattal 

kapcsolatban állagmegőrzési munkák minden évben történtek. Ezek mellett Lengyeltótiban 
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végeztek közvilágítás építést, illetve sűrítést. A szolgáltatott villamos energia mennyiségéből 

a település növekvő energiaigényére lehet következtetni.  

 

14. táblázat: Az E-ON Zrt. által szolgáltatott villamos energia mennyisége 2001, 2005 

Megnevezés 

Villamos energiát 

fogyasztó háztartás, 

db 

Háztartások részére szolgált. 

vill. energia, MWh/év 

Villamos 

energia 

felhasználás 

változása, % 
2005 2011 

Lengyeltóti 1 275 3 745 4 243  13,3 

    Forrás: KSH, , E-ON Zrt.,  
 
 

A korszerű megújuló energiahasználat a településen egyelőre nem jellemző. Az 

önkormányzaton kívül a Lengyeltóti mellett működő Kék-tó Kemping használ napkollektoros 

rendszert melegvíz előállításra. A városban szerveztek megújuló energiahasznosítással 

kapcsolatos fórumot, ahol a lakosság részéről megmutatkozott a napkollektorok használata 

iránti érdeklődés, de előrelépés konkrét beruházás formájában nem történt.  

 

Előrelépést jelent a biomassza hasznosítást illetően, hogy a szántóföldi növénytermesztéssel 

foglalkozó vállalkozók körében megjelent a melléktermékek, főleg a bálázott szalma 

értékesítése a pécsi hőerőmű (Pannon Hőerőmű Rt.) számára.  

 

 

2.2 Közlekedési infrastruktúrát érintő változások 
 

Utak állapotát, útminőséget, úthálózatot érintő változások 
 

Lengyeltóti Város önkormányzati útjait illetően elmondható, hogy az elmúlt öt évben 

jelentősebb felújítások történtek.  Lengyeltótiban a burkolat felújítás mellett (Petőfi, Bem, 

Gábor Áron utcák, Kórház-köz) szélesítették is az úttestet, ami a közlekedési zaj csökkentése, 

illetve a porszennyezés mérséklése szempontjából egyaránt fontos. Megoldottá vált a fonyódi 

út forgalmi terhelésnek megfelelő színvonalú összeköttetése és tervezés alatt ál a boglári út 

felújítása. A településen a Temető utca nem rendelkezik csak szilárd burkolattal, a szórt utak 

karbantartása folyamatos. A benzinkúthoz kötődő járműforgalom zajhatásának mérséklésére 

fekvőrendőr került kihelyezésre a Kiss Ernő utcában. 

 

 

15. táblázat: Önkormányzati utak jellemző adatai 

Település 

Teljes 

úthálózat 

hossza, 

 km 

Belterületi 

utak 

hossza, km 

Külterületi 

utak 

hossza, km 

Szilárd 

burkolatú utak 

hossza, 

 km 

Szilárd 

burkolatú utak 

aránya,  

% 

2003-2006 

között 

felújított út, 

km 

Lengyeltóti 38,73 11,82 26,908 14,42 37 8 km 

Forrás: Települési önkormányzatok,  
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16. táblázat: Lengyeltóti területén lévő állami közutak adatai 

Település Útszám 

Szakasz 

hossza 

(m) 

 

 

Burkolat 

szélessége 

(m) 

 

Korona 

szélessége 

(m) 

Forg. 

sávok 

száma 

(db) 

Burkolat 

állapota 

Lengyeltóti 6701 2.714 6,28 8,34 2 rossz 

6708 1.262 6,00 8,00 2 rossz 

6711 1.289 6,87 9,87 2 rossz 

67115 808 6,00 8,00 2 rossz 

     Forrás: Magyar Közút Kht., Somogy Megyei Területi Igazgatóság,  
 

 

2.3 Épített környezet állapotának változásai 
 

Az épített környezet vonatkozásában főként közintézmények felújításában, korszerűsítésében 

történtek változások.  
 

3. A természetvédelmet érintő változások 

 

Magyarországra az uniós csatlakozás óta érvényes a Madárvédelmi- és az Élőhelyvédelmi 

Irányelv. Ezért kötelező volt közösségi jelentőségű természetes élőhelyek, valamint állat- és 

növényfajok védelmében területeket kijelölni, amelyek így az EU ökológiai hálózatának a 

részeivé váltak. Különleges madárvédelmi területek és különleges természet megőrzési 

területek kerültek meghatározásra. A kijelöléssel hazánk területének közel 21%-a lett Natura 

2000 terület. Védett területeink csaknem teljes egészében bekerültek a hálózatba, de ezeken 

kívül további körülbelül 1.2 millió hektár kapott védettséget. Ezek között sok a 

mezőgazdasági terület, így a rezervátum-szerű védelem helyett a társadalmi, kulturális, 

gazdasági és természetvédelmi érdekek összehangolására alapozó megóvás, fenntartható 

gazdálkodás kerülhet előtérbe. 

A környezetvédelmi program elkészülését követően lépett életbe a 275/2004. (X. 8.) 

kormányrendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről.  

A rendelet célja az Európai Közösségek Natura 2000 hálózatába tartozó, mellékletekben 

meghatározott közösségi jelentőségű, és kiemelt jelentőségű közösségi élőhelytípusok, 

valamint vadon élő növény- és állatfajok élőhelyének megőrzése, és ezáltal a biológiai 

sokféleség fenntartása, megőrzése és az ehhez szükséges szabályok megállapítása. 

 

A Pogányvölgyi kistérséget öt kiemelt jelentőségű különleges természet megőrzési terület 

érinti. Ezek a Fehérvíz (1), a Pogányvölgyi rétek (2), az Ordacsehi berek (3), a 

Somogytúri erdők (4) és a Vityai erdő (5). Ezen területeket települések szerint részletezi a 

következő térkép, és a helyrajzi számok szerinti felsorolás.   
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1. kép: A kiemelt jelentőségű különleges természet megőrzési területek elhelyezkedése 

 
             Forrás: www.bfnpi.hu 

 

1. Fehérvíz (HUDD20031) 

 

Lengyeltóti területeket nem érint. 

 

2. Pogány-völgyi rétek (HUDD20035) 

 

Lengyeltóti (hrsz.) 

0214, 0215, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295/a, 0295/b, 0296, 0297, 0300, 

0301/a, 0301/b, 0303, 0305/3, 0307, 0308, 0309, 0310, 0311, 0312/1, 0312/2, 0312/3a, 

0312/3b, 0312/3c, 0312/3d, 0312/3f, 0312/3g, 0312/4, 0313, 0314, 0315, 0316, 0317/a, 

0317/b, 0318/a, 0318/b, 0318/c, 0318/d, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0324, 0325, 0330/1, 

0330/2, 0330/3, 0330/4, 0330/5, 0330/6, 0330/7, 0330/8, 0330/9, 0330/10, 0331, 0332, 0333, 

0334/a, 0334/b, 0334/c, 0334/d, 0334/f, 0334/g, 0335, 0336/1, 0336/2a, 0336/2b, 0336/2d, 

0337, 0338/a, 0338/b, 0339, 0341/a, 0341/b, 0341/c, 0342/2, 0342/3a, 0342/3b, 0342/3c, 

0342/3d, 0342/4, 0342/6a, 0342/6b, 0342/7, 0343, 0344, 0345, 0346/1, 0346/2b, 0346/2c, 

0346/2d, 0347/a, 0347/b, 0348, 0349/1, 0349/2, 0349/3, 0350/1, 0350/2, 0350/3, 0351, 

0352/1, 0352/2, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0364, 0365/2, 

0365/3a, 0365/3b, 0365/4, 0366, 0375, 0376, 0389/a, 0389/b, 0390, 0391, 0392, 0393, 

0394/3, 0394/4, 0394/5, 0394/6, 0394/7, 0394/8, 0394/9, 0394/10, 0395, 0401, 0402/1a, 

0402/1b, 0403/a, 0403/b, 0403/c, 0404/a, 0404/b, 0405, 0406, 0407/a, 0407/b, 0408/11, 

0408/12, 0408/13, 0408/14, 0410, 0412, 0413/1a, 0413/1b, 0413/2a, 0413/2b, 0413/3, 0413/4, 

0413/6, 0413/7 

 

3. Ordacsehi berek (HUDD20036) 

 

Lengyeltóti (hrsz.) 

0142/a, 0142/b, 0142/c, 0142/d, 0143/3, 0144, 0146, 0148/1, 0148/2, 0148/3, 0148/4 
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4. Környezethasználatok 

 

A környezethasználó tevékenységek körében változást jelent az öreglaki Agro-Sztár Rt. 

megszűnése. Ezen kívül említést érdemel még Lengyeltótiban Légrádi Miklós 

terményszárítója, a ricepusztai szárító, valamint a Kőhegyi György által üzemeltetett 

gumiszerviz, ahol nagy mennyiségű hulladék képződik. Ezekről a tevékenységekről adatok 

nem állnak rendelkezésre.  

  

5. Az elmúlt három év fejlesztései 

 

Az elmúlt 3 évben megvalósult fejlesztések Lengyeltótiban, és a kapcsolódó stratégiai célok 

Év Beruházás megnevezése Összes költség Önerő Támogatás 

Kapcsolódó 

környezetvédelmi 

célok 

2009- 

2011 

Általános iskola felújítása 367 239 000 2 368 320 364 870 680 TEP-5 

ENERGIA-2 

2009-

2010 

DDOP-5.1.5/B Települési bel- 

és külterületi vízrendezés 

I.ütem 

51 534 000 1 981 920 46 381 000 TEP-5 

2009-

2010 

DDOP-4.1.1/B Hátrányos 

helyzetű térségek kisvárosainak 

fejlesztése 

77 777 777 7 777 777 70 000 000 TEP-5 

ENERGIA-2 

2010-

2011 

DDOP-5.1.5/C Települési bel- 

és külterületi vízrendezés 

II.ütem 

62 543 589 4 837 000 57 706 589 TEP-5 

2009 Parkolók építése 

Zrínyi u. 

4 850 000 1 350 000 3 500 000 KÖZL-1, LEV-1, 

EMB-1, ZAJ-1 

2009 Zrínyi u. 2. lakások tetőtér 

beépítése 

12 005 097 3 650 163  8 354 934 TEP-5 

2009 Bútorbolt felújítás 9 364 000 4 500 000 4 864 000 TEP-5 

ENERGIA-2 

2009 Csokonai u. 3. épület 

felújítás 

7 500 000 2 750 000 4 750 000 TEP-5 

ENERGIA-2 
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Az operatív program felülvizsgálata, aktualizálása 

Gazdálkodó szervezetek hatáskörébe tartozó intézkedések, feladatok 
 

A vállalat neve Végrehajtandó program megnevezése, 

tervezett intézkedések, beruházások 

Kapcsolódó cél, 

célállapot 

Várható hatás, eredmény A megvalósítás várható 

időpontja 

Volán Zrt. A közlekedési eredetű levegőszennyezés 

csökkentése 

LEV-1. A levegőszennyezettségre vonatkozó 

értékek csökkennek, korszerű motorral 

rendelkező autóbuszok alkalmazása 

2007-től folyamatosan 

Magyar Közút Kht. Útpadka művelés, vízelvezető árkok 

gondozása, útburkolat javítás és szélesítés 

LEV-1. Csökken a vízátfolyás az utak felületén, 

megoldódik a csapadékvízelvezetés 

2007-től folyamatosan 

Észak-Somogyi 

Vizitárs.,  

DD-KÖVIZIG 

Felszíni vízfolyások külterületi 

mederrendezése (iszaptalanítás, nádkaszálás, 

cserjeírtás) 

VÍZ-1. A vízfolyás megközelítése, a levezető 

képesség, a víz minősége és környezete 

is javul 

2007-től folyamatosan 

Magántulajdonosok, 

Halászati Zrt. 

Halastavak tápanyagforgalmának, 

tápanyagterhelésének felmérése 

VÍZ-2. A felszíni vizek tápanyagterhelésének 

csökkenése 

2012 

ÁNTSZ, lakosság A fúrt kutak vízminőségi monitorozása VÍZ-2., EMB-2. Környezet-eü-i kockázatok mérséklése 2007-től folyamatosan 

DRV Zrt. Szennyvíz eredetű bűzhatások csökkentése KOMVÍZ-1.,2. Kevesebb panasz, élhetőbb környezet 2012-től folyamatosan 

Somogy Megyei 

Földhivatal, Növény 

és Talajevédelmi 

Szolgálat 

Települési földvédelmi stratégia kialakítása 

(irányelveket rögzítő kívánatos 

földhasználati struktúra) 

FÖLD-1. Az adottságoknak megfelelő 

területhasználat valósul meg, 

birtokszerkezet, tulajdoni struktúra 

alakul ki 

2007 

Földművelésügyi 

hivatal, vállalkozók 

Vegyszermentes szegélyek kialakítása 200 

m-ként művelt területeken 

FÖLD-2. A nagyobb táblák közepén létesített 6 

m széles füves sáv költőhelyet biztosít a 

madarak számára, illetve a kisemlősök, 

rovarok, ragadozó madarak táplálkozási 

helyéül szolgál. 

2007-től folyamatosan 

Állami Erdészeti 

Szolgálat 

Erdőtelepítés talajvédelmi és élőhely 

biztosítási céllal 

FÖLD-3. Javul a talajvédelem színvonala, a 

tájesztétika és a környezet 

kiegyensúlyozó hatása 

2007-től folyamatosan 

Mezőgazdasági 

vállalkozók 

Biogazdálkodás fejlesztése FÖLD-6. Javul a környezet használat, 

munkahelyek teremtődnek, csökken a 

környezetterhelés 

2007-től folyamatosan 
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A vállalat neve Végrehajtandó program megnevezése, 

tervezett intézkedések, beruházások 

Kapcsolódó 

cél, célállapot 

Várható hatás, eredmény A megvalósítás várható 

időpontja 

DDT-KTVF, 

kistérség 

A kistérség területén lévő dögkutak 

felhagyására vonatkozó intézkdési tervek 

készítése, tetemek átmeneti tárolásának, 

ártalmatlanításának megszervezése 

FÖLD-4., 

HUL-2. 

Jelentősen javul a környezet állapota, a 

lakosság életkörülményei 

2007-től folyamatosan 

Helyi 

gazdálkodók, 

Növény és 

Talajvéd. 

Szolgálat 

Növényvédelmi előrejelző rendszer 

kialakítása és működtetése 

FÖLD-6. Csökken a talajba jutó növényvédőszerek 

mennyisége, javul a talajminőség 

2012 

Mezőgazdasági 

vállalkozók 

Mezőgazdasági tevékenység során 

alkalmazott vegyszer maradványok 

gyűjtésének és ártalmatlanításának megoldása 

FÖLD-6. Csökken a talajba, felszín alatti vízbe jutó 

növényvédőszerek mennyisége, javul a 

talajminőség 

2007-től folyamatosan 

Mezőgazdasági 

vállalkozók 

Gyümölcsültetvények és öntözési rendszerük 

kialakítása gyümölcsfeldolgozóval, 

csomagolóval együtt  

FÖLD-6. Megvalósul helyben a gyümölcsök 

feldolgozása, új munkahelyteremtéssel 

együtt 

2013-2015 

ZÖLDFOK Zrt., 

Kaposvári 

Városgazdálkodási 

Zrt., Rumpold-

Marcali Kft. 

A keletkező hulladék elszállításának 

racionalizálása, a kialakított hulladékudvar 

teljes ürítése, a szelektív hulladék kezelése, 

újrahasznosításának megszervezése  

HUL-1., 3., 4. Csökkennek a településeken az illegális 

lerakók, az önkormányzat költségei, nő a 

lakosság környezet-tudatossága és 

felelősségérzete 

2010-től folyamatosan 

ZÖLDFOK Zrt. A hulladék-szállítás műszaki színvonalának 

javítása, korszerű jármű park kialakításával 

HUL-5. A pormentes és kevésbé zajos hulladék-

szállítás hozzájárul a környezet 

állapotának javulásához 

2012-től folyamatos 

Kiskereskedelmi 

egységek 

A szelektív hulladékgyűjtés bevezetése HUL-1., 3. Javul az újrahasznosítási arány, csökken a 

lerakók terhelése 

2013 
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A vállalat neve Végrehajtandó program megnevezése, 

tervezett intézkedések, beruházások 

Kapcsolódó 

cél, célállapot 

Várható hatás, eredmény A megvalósítás várható 

időpontja 

Dél-balatoni és 

Sió-völgyi 

Nagytérség 

Települési 

Szilárdhulladék 

Kezelési 

Konzorcium 

 

A korszerű hulladékgazdálkodás feltételeinek 

megteremtése 

HUL-1., 3. Korszerű hulladékgazdálkodás valósul 

meg 

2007-től folyamatosan 

Mezőgazdasági 

vállalkozók 

Mezőgazdasági gépparkoló kialakítása KÖZL-3. Csökken a településeken a mezőgazdasági 

gépek forgalmából származó 

levegőszennyezés  és zajterhelés, a talaj és 

vízszennyezés 

2007-től folyamatosan 

ÁNTSZ A környezeti ártalmakkal összefüggő 

megbetegedések feltárása 

EMB-3. A környezet szennyezés egészségkárosító 

hatásának feltárása, megismerése 

2007 

Mezőgazdasági 

vállalkozók, 

SEFAG Zrt. 

Környezetkímélő, előírásoknak megfelelő 

gazdálkodás a NATURA 2000 hálózat által 

érintett területeken 

TEV-1., 4. Fenntartható gazdálkodás, természeti 

értékek megőrzése 

2007-től folyamatosan 

Duna-Dráva NPI Biztosítani kell a természetes élőhelyek 

védelmét 

 TEV-1., 2., 4.  Kapcsolódás az Országos és a Megyei 

Biomonitoring Hálózathoz 

2007-2008 
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Lengyeltóti Város Önkormányzatának feladatai 

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM 

Ssz. Feladat, 

tervezett intézkedés 

Kapcsolódó 

célok, 

célállapot 

Megvalósítás 

várható 

időpontja 

Várható 

költség 

(eFt) 

Várható 

pénzügyi 

források 

Eredmény 

indikátor 

Következmény 

indikátor 

Felelős, 

közreműködő 

1. Közúti forgalom okozta légszennyezés 

hatásainak csökkentése védő fásítással 

LEV-1. 2007-től 

folyamatosan 

részletes 

költség-

elemzést 

igényel 

önkorm. tám. Fasorok ültetése (db) Káros anyag, por, zaj 

csökkenés 

önkormányzat
1
 

2. A szennyvíz eredetű bűzhatás 

csökkentése  

KOMVÍZ-1.,2. 2012 részletes 

költség-

elemzést 

igényel 

DRV Zrt. Panaszok száma 

csökken (%) 

Élhetőbb tel. körny. DRV Zrt. 

3. Problémás lakossági hulladékégetés 

betiltása (főként műnyag) 

LEV-4., 

EMB-2. 

2007-től foly. rendeletalkotás rendelet 

alkotás 

Bűz és szenny. csökk Élhetőbb tel. körny. önkormányzat
1
 

 

 

 

VÍZMINŐSÉG-VÉDELEM 

Ssz. Feladat, 

tervezett intézkedés 

Kapcsolódó 

célok, 

célállapot 

Megvalósítás 

várható 

időpontja 

Várható 

költség 

(eFt) 

Várható 

pénzügyi 

források 

Eredmény 

indikátor 

Következmény 

indikátor 

Felelős, 

közreműködő 

4. A belterületi vízelvezetők állapotának 

javítása 

VÍZ-1. 2013 részletes 

költség-

elemzést 

igényel 

DDOP, 

önkorm. 

támogatás 

Növényzet eltávolítás 

(m
2)

, iszapeltávolítás 

(m
3
 ), mederburkolás 

(m
2
) burkolat ép. (m2) 

Javul a vízminőség, 

biztosított lesz a 

zavartalan lefolyás, 

csökkenő vízkárok  

Észak-Somogyi 

Vizitársulat, 

önkormányzat
2
, 

KTVF 
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TALAJVÉDELEM 

Ssz. Feladat, 

tervezett intézkedés 

Kapcsolódó 

célok, 

célállapot 

Megvalósítás 

várható 

időpontja 

Várható 

költség 

(eFt) 

Várható 

pénzügyi 

források 

Eredmény 

indikátor 

Következmény 

indikátor 

Felelős, 

közreműködő 

5. Parlagterületek rehabilitációja, 

erdősítése 

 

FÖLD-2. 2008-től 

folyamatosan 

felszólítás önkorm. 

támogatás, 

civil szféra  

Elhanyagolt parcellák, 

telkek számának 

csökkenése 

Allergén terhelés 

csökken 

jegyző, tulajdonosok 

Erdőfelügyelőség, 

Földhiv., SEFAG Zrt.  

6. A dögkutak felszámolására vonatkozó 

intézkedési tervek készítése, az állati 

tetemek elhelyezésének megoldása 

FÖLD-4. 2013 részletes 

költség-

elemzést 

igényel 

KEOP, 

önkorm. 

támogatás 

Tervdokumentáció 

(db), elhelyezett állat 

mennyiség (db) 

Jelentősen javul a 

környezet, a talaj 

állapota, a lakosság 

életkörülményei 

önkormányzat
1, 

jegyző, kistérség 

7. Szélerózió, vízerózió elleni védelem a 

mg-i területek megtartása érdekében 

(fasorok, agrotech.,födhasználat) 

FÖLD-5. 2007-től 

folyamatosan 

részletes költs.-

elemzést 

igényel 

önkorm. 

támogarás, 

ÚMVP. 

Növénytelepítés a 

talaj megkötése 

érdekében (m
2
) 

Kedvezően változik 

a település külső 

megjelenése 

önkormányzat
2
, 

földhiv., tulajd., 

Növény és 

talajvédelmi szolgálat 

 

TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET VÉDELME 

Ssz. Feladat, 

tervezett intézkedés 

Kapcsolódó 

célok, 

célállapot 

Megvalósítás 

várható 

időpontja 

Várható 

költség 

(eFt) 

Várható 

pénzügyi 

források 

Eredmény 

indikátor 

Következmény 

indikátor 

Felelős, 

közreműködő 

8. A település zöldterületeinek ápolása, 

közterületek, parkok korszerűsítése 

TEP-1. 2007-től 

folyamatosan 

1 000 önkorm. 

támogatás, 

regionális 

forrás,  

A gondozott, 

parkosított, 

virágosított területek 

száma nő (3 ha) 

A helyiek és a 

vendégek közérzete 

javul, a település 

vonzereje nő 

önkormányzat
2
, helyi 

lakosok 

9. A település köztisztasági feladatainak 

megszervezése 

TEP-2. 2006-tól 

folyamatosan 

10/hónap önkorm. 

támogatás, 

közmunka 

program 

Tisztított és 

karbantartott területek 

aránya (m
2
),  

Porterhelés csökken, 

javul a környezet 

állapota, a lakosság 

komfortérzete 

önkormányzat
1
, 

Zöldfok Zrt. 

10. Műemlékek, épületek külső 

megjelenésének javítása, városközpont 

rehabilitáció 

TEP-5. 2007-től 

folyamatosan 

1 500 000 önkorm. 

támogatás, 

civil szféra 

támogatása 

Rendezett utcasorok, 

házak (db) 

Kedvezően változik 

a település külső 

megjelenése  

önkormányzat
2
, civil 

szféra, R.K. egyház 
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KOMMUNÁLIS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS - HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 

Ssz. Feladat, 

tervezett intézkedés 

Kapcsolódó 

célok, 

célállapot 

Megvalósítás 

várható 

időpontja 

Várható 

költség 

(eFt) 

Várható 

pénzügyi 

források 

Eredmény 

indikátor 

Következmény 

indikátor 

Felelős, 

közreműködő 

11. Helyi hulladékkezelési terv 

felülvizsgálata 

HUL-1. 2013 1.200 KEOP,önkorm. 

támogatás, 

regionális 

forrás 

Tervdokumentáció Megvalósul a 

korszerű 

hulladékgazdálkodás 

önkormányzat
1
, 

Zöldfok Zrt. 

Gazdálkodó 

szervezetek 

12. Megjelenő illegális hulladéklerakások 

gyors felszámolása – hulladékgyűjtési 

akciókkal egybekötve 

(évi 1 lomtalanítás) 

HUL-2., 

FÖLD-4. 

2007-től 

folyamatosan 

4.500 KEOP, 

önkorm. 

támogatás, 

civil forrás - 

munkaerő 

Illegális lerakók 

száma csökken (db) 

Jelentősen javul a 

környezet állapota, a 

lakosság 

életkörülményei 

önkormányzat
1
, civil 

szervezetek, lakosság 

13. A szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek 

bővítése 

HUL-3., 4. 2012 részletes 

költség-

elemzést 

igényel 

ISPA, önkorm. 

támogatás, 

KEOP 

Lerakott hulladék 

mennyisége csökken 

(m
3
), a hasznosult 

arány nő (%) 

A lakosság 

szemlélete 

megváltozik, 

szakszerű 

hulladékgazdálkodás 

valósul meg 

önkormányzat
1
, 

ZÖLDFOK Zrt. 

14. Kereskedelmi és vendéglátóhelyek 

számára kedvezőbb, differenciáltabb 

szerződési feltételek biztosítása a 

hulladék elszállítással kapcsolatban 

HUL-1. 2013-tól 

folyamatosan 

- önkorm. 

támogatás 

Kereskedelmi 

egységektől 

elszállított hulladék 

(kg/év) 

Javul a 

hulladékgazdálkodás 

színvonala 

Zöldfok Zrt., 

önkormányzat
2
 

15. Mezőgazdasági hulladékok 

újrahasznosításának elősegítése 

komposztálással, energetikai célú 

értékesítéssel 

HUL-4. 2012-től 

folyamatosan 

1.500 KEOP, ÚMVP, 

önkorm. 

támogatás 

Kitermelt és felaprított 

hulladék mennyisége 

(m
3
), komposztáló 

(m
2
), a hasznosított 

komposzt mennyisége 

(t), biogáz (m
3
), 

hasznosításra eladott 

biomassza (t/év) 

Csökken az 

elhelyezendő 

hulladék 

mennyisége és a 

környezetterhelés 

önkormányzat
2
, 

vállalkozók, Pannon 

Hőerőmű Rt., 

biomassza 

hasznosítók 
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KOMMUNÁLIS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS – VÍZELLÁTÁS, CSATORNÁZOTTSÁG 

Ssz. Feladat, 

tervezett intézkedés 

Kapcsolódó 

célok, 

célállapot 

Megvalósítás 

várható 

időpontja 

Várható 

költség 

(eFt) 

Várható 

pénzügyi 

források 

Eredmény 

indikátor 

Következmény 

indikátor 

Felelős, 

közreműködő 

16. Az ivóvíz ellátás korszerűsítése, 

elöregedett vezetékek cseréje 

KOMVÍZ-1.,  2013-tól 

folyamatosan 

részletes 

költség 

elemzést 

igényel 

DRV Zrt. 

forrásai, EU 

forrás 

Megfelelő minőségű 

csővezeték kiépülése 

(Km),  

Csőtörések száma 

csökken (db) 

viziközmű társulat, 

önkormányzat
2
, DRV 

Zrt. 

17. A szennyvíz csatorna hálózat további 

bővítése (Pusztaberény, 

Pusztaszentgyörgy), a bekötések 

ösztönzése 

KOMVÍZ-1., 

VÍZ-3. 

20012-től 

folyamatosan 

részletes 

költség 

elemzést 

igényel 

KEOP, 

önkorm. 

támogatás 

A csatornahálózat és a 

bekötött ingatlanok 

száma nő (km, db) 

Javul az 

életminőség, 

továbbá a felszíni 

vizek és a talajvíz 

minősége  

önkormányzat
1 

Dél-Balatoni 

Szennyvízhálózat 

Fejlesztő Társulás 

18. Az illegális szennyvíz elszikkasztás, és 

más környezetterhelő szennyvíz 

elhelyezési módok felszámolása, a 

kiépülő szennyvízcsatorna hálózatra 

történő rákötés elősegítése 

KOMVÍZ-1., 

VÍZ-1. 

2012-től 

folyamatosan 

részletes 

költség-

elemzést 

igényel 

önkorm. 

támogatás, 

DRV Zrt. 

forrásai 

Elszikkasztott 

mennyiség 

csökkenése (m
3
), 

megszüntetett emésztő 

gödrök (db) 

Csökken a 

környezeti 

veszélyforrás, javul 

a vízminőség 

önkormányzat
2
, DRV 

Zrt. 

19. Csapadékvíz elvezető rendszerek 

kiépítése hordalék- és olajfogókkal, 

átereszekkel, egyéb műtárgyakkal 

együtt, a vízkár elhárítási terv szerint 

KOMVÍZ-3., 

VÍZ-3., 

FÖLD-5., 

LEV-1. 

2007-től 

folyamatosan 

részletes 

költség-

elemzést 

igényel 

önkorm. 

támogatás, 

regionális 

forrás 

Csapadékcsatorna 

hálózat hossza (km), 

kapacitása (m
3
/nap), 

műtárgyak (db)  

Megoldódik a 

felszíni vízelvezetés, 

csökken a Balaton 

terhelése 

önkormányzat
1
 

 

KOMMUNÁLIS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS – ENERGIAGAZDÁLKODÁS 

Ssz. Feladat, 

tervezett intézkedés 

Kapcsolódó 

célok, 

célállapot 

Megvalósít

ás várható 

időpontja 

Várható 

költség 

(eFt) 

Várható 

pénzügyi 

források 

Eredmény 

indikátor 

Következmény 

indikátor 

Felelős, 

közreműködő 

20. A megújuló energiaforrások 

alkalmazásának elősegítése település 

közintézmények energiatakarékos 

üzemeltetésével kapcsolatban 

ENERGIA-

2., 3., 4.,  

LEV-3. 

2004-től 

folyamatosan 

részletes 

költség-

elemzést 

igényel 

önkorm. 

támogatás, 

regionális és 

EU források, 

fogyasztók 

hozzájárulása 

A termelődő 

elégethető mg-i, 

erdészeti hulladék 

felhasználása (t), 

napkollektoros 

rendszerek kiépítése 

(db, kWh) 

Kevesebb fosszilis 

energia fogyasztás, 

olcsóbb energia 

felhasználás, 

komfortos 

életkörülmények 

önkormányzat
2
, 

energiaszolgáltatók, 

alternatív rendszerek 

kiépítésével 

foglalkozó cégek 
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Ssz. Feladat, 

tervezett intézkedés 

Kapcsolódó 

célok, 

célállapot 

Megvalósítás 

várható 

időpontja 

Várható 

költség 

(eFt) 

Várható 

pénzügyi 

források 

Eredmény 

indikátor 

Következmény 

indikátor 

Felelős, 

közreműködő 

21. Geotermikus energiával fűtött 

sportcsarnok 

ENERGIA-2., 

3., 4.,  

LEV-3. 

EMB-3. 

2011-től 

folyamatosan 

részletes 

költség-

elemzést 

igényel 

önkorm. 

támogatás, EU 

források 

Geotermikus 

energiával fűtött 

sportcsarnok elkészül 

(1db) 

A vízmelegítésre 

felhasznált megújuló 

energia (kW) 

önkormányzat
2
 

22. Napenergia alkalmazása háztartások 

esetében, önkormányzati támogatás, 

pénzalap létrehozás 

ENERGIA-2., 

3. 

2013-től 

folyamatosan 

részletes 

költség-

elemzést 

igényel 

KEOP, 

önkorm. 

támogatás, 

regionális és 

EU források, 

fogyasztók 

hozzájárulása 

Napkollektoros 

rendszerek kiépítése 

(db, kWh) 

Kevesebb fosszilis 

energiafogyasztás, 

olcsóbb energia 

felhasználás, 

komfortos 

életkörülmények 

önkormányzat
2
, 

energiaszolgáltatók, 

alternatív rendszerek 

kiépítésével 

foglalkozó cégek 

 

KOMMUNÁLIS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS – KÖRNYEZETTUDATOSSÁG KIALAKÍTÁSA 

Ssz. Feladat, 

tervezett intézkedés 

Kapcsolódó 

célok, 

célállapot 

Megvalósítás 

várható 

időpontja 

Várható 

költség 

(eFt) 

Várható 

pénzügyi 

források 

Eredmény 

indikátor 

Következmény 

indikátor 

Felelős, 

közreműködő 

23. Az óvodában és iskolában a gyerekek 

játékos nevelése a környezetvédelemre  

TUDAT-1. 2007-től 

folyamatosan 

részletes 

költség-

elemzést 

igényel 

önkorm. 

támogatás, 

OKM 

Óvodai, iskolai 

foglalkozások száma 

(db), játékos akciók 

száma (db), bevont 

gyermekek száma 

A lakosság 

környezeti 

felelőssége nő a 

környezettudatos 

magatartás kialak. 

önkormányzat
1
, 

óvoda, iskola, civil 

szervezetek 

24. Környezetvédelmi események 

szervezése, ismeretterjesztő előadások, 

tanfolyamok szervezése 

TUDAT-2., 

TEP-3., 

HUL-6. 

2007-től 

folyamatosan 

részletes 

költség-

elemzést 

igényel 

önkorm. 

támogatás, 

regionális 

forrás 

Előadások száma, 

közös akciók száma 

(db) 

Javul a lakosság 

környezeti 

felelőssége és a 

környezettudatos 

magatartás  

önkormányzat
2
, civil 

szervezetek 

25. A környezetvédelemmel kapcsolatos 

rendeletek 2 évente történő 

felülvizsgálata, a szükséges korrekciók 

megtétele, a rendelet betarttatása a 

lakosság és a vállalkozók körében 

TUDAT-3. 2007-től 

folyamatosan 

- - Rendeletek 

felülvizsgálata, 

szankcionálás 

Hatékonyabb 

környezetvédelmi 

intézkedések 

önkormányzat
1
, 

érintettek 
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KOMMUNÁLIS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS – KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉS 

Ssz. Feladat, 

tervezett intézkedés 

Kapcsolódó 

célok, 

célállapot 

Megvalósítás 

várható 

időpontja 

Várható 

költség 

(eFt) 

Várható 

pénzügyi 

források 

Eredmény 

indikátor 

Következmény 

indikátor 

Felelős, 

közreműködő 

26. Települést elkerülő út építése, a fokozott 

rezgésterhelést okozó nehéz 

gépjárművek forgalmának korlátozása 

KOZL-1., 

LEV-1. 

2015 részletes 

költség-

elemzést 

igényel 

KözOp, 

önkorm. 

támogatás, 

regionális 

forrás 

Forgalomelterelés, 

levegőszennyezés 

csökkenése (%) 

A légszennyezési 

adatokban 

mutatkozó káros 

anyag és zaj 

csökkenés, 

porterhelés 

csökkenése 

önkormányzat
2
, 

Magyar Közút Kht. 

27. A külterületi ingatlanok elérhetőségét 

javító utak folyamatos karbantartása, 

fejlesztése (az erózióvédelmet is 

szolgáló utak építése) 

KÖZL-1. 2008-től 

folyamatosan 

részletes 

költség-

elemzést 

igényel 

regionális 

forrás, 

önkorm.támog

atás, kistérségi 

támogatás,  

Kiépült, felújított utak 

hossza (km) 

Javul a területek 

megközelíthetősége, 

csökken az erózió 

önkormányzat
1
 

28. A településen belüli kerékpárút hálózat 

fejlesztése a háttérterületek 

bekapcsolásával (Gyugytól a Kék-tó 

üdülőfaluig, Buzsák és Öreglak felé) 

KOZL-1., 

LEV-1. 

2012 20.000/km regionális 

forrás, önkorm. 

támogatás 

Levegőszenny. Csökk. 

(%),kiépített 

kerékpárút hossza nő 

(km) 

Környezetbarát 

közlekedési eszköz 

használatának 

terjedése 

önkormányzat
1
, 

kistérség, turisztikai 

szolgáltatók 

29. A város területén új járdák építése 

illetve a meglévők felújítása és azok 

akadálymentesítése 

KÖZL-1., 

KÖZL-2. 

2012-től 

folyamatosan 

7 000 KözOp, 

önkorm. 

támogatás 

Megépülő járdák 

hossza (m) 

Színvonalasabb 

gyalogos közlekedés 

önkormányzat
1
 

 

EMBERI EGÉSZSÉG VÉDELME 

Ssz. Feladat, 

tervezett intézkedés 

Kapcsolódó 

célok, 

célállapot 

Megvalósítás 

várható 

időpontja 

Várható 

költség 

(eFt) 

Várható 

pénzügyi 

források 

Eredmény 

indikátor 

Következmény 

indikátor 

Felelős, 

közreműködő 

30. Az allergén (gyom-) növények 

felmérése, gyérítése 

EMB-4. 2007-től 

folyamatosan 

részletes 

költség-

elemzést 

igényel 

önkorm. 

támogatás, 

civil szféra 

támogatása 

Allergiás 

megbetegedések 

számának csökkenése 

(db) 

A lakosság 

egészségi állapota és 

az életminőség javul 

önkormányzat
2
,  

Földhivatal, növény- 

és talajvéd. szolgálat., 

civil szervezetek 
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TERMÉSZET ÉS TÁJVÉDELEM 

Ssz. Feladat, 

tervezett intézkedés 

Kapcsolódó 

célok, 

célállapot 

Megvalósítás 

várható 

időpontja 

Várható 

költség 

(eFt) 

Várható 

pénzügyi 

források 

Eredmény 

indikátor 

Következmény 

indikátor 

Felelős, 

közreműködő 

31. A növényzet, állatvilág, a természeti 

képződmények feltárása, védetté 

nyilvánítása (pl. a kórház parkja)  

TEV-1.,  

TEP-4. 

2008-tól 

folyamatosan 

részletes 

költség-

elemzést 

igényel 

önkorm. 

támogatás 

Az érintetlen, 

megőrzött, 

bemutatásra alkalmas 

területek (m2) 

Természetes 

élőhelyek 

megőrzése 

biztosítottá válik 

önkormányzat
2
,  

Nemzeti Park, Marcali 

város önkormányzata 

32. Tájékoztató kiadvány szerkesztése a 

kistérség természetvédelmi értékeiről 

TEV-3. 2008-tól 3 

évenként 

800 önkorm. 

támogatás 

A védett értékeket 

bemutató kiadvány 

(1000 db) 

Kedvezően változik 

a település 

megítélése 

civil szervezetek, 

Nemzeti Park, 

önkormányzat
2
 

33. Tájképi adottságok, értékek megőrzése 

az építészet terén (táji, természeti, 

építészeti, műemléki értékek feltárása, 

megóvása, restaurálása) 

TÁJ-1., 2. 2007-től 

folyamatosan 

részletes 

költség-

elemzést 

igényel 

önkorm. 

támogatás, 

civil szféra 

támogatása, 

OKM 

Építési engedély (db) 

kiadása 

Kedvezően változik 

a település külső 

megjelenése 

önkormányzat
2
, 

jegyző, tervezők, 

regionális 

örökségvédelmi 

intézmények 

 

ZAJ ÉS REZGÉS ELLENI VÉDELEM 

Ssz. Feladat, 

tervezett intézkedés 

Kapcsolódó 

célok, 

célállapot 

Megvalósítás 

várható 

időpontja 

Várható 

költség 

(eFt) 

Várható 

pénzügyi 

források 

Eredmény 

indikátor 

Következmény 

indikátor 

Felelős, 

közreműködő 

34. A szolgáltató tevékenységeket korlátozó 

önkormányzati intézkedések rendeletek 

betartásának ellenőrzése, továbbá  

érvényt kell szerezni a zaj- és 

rezgésvédelmi rendelet előírásainak 

(csendrendelet 22.00 órától 7.00 óráig) 

ZAJ-2., 

TUDAT-3. 

2007-től 

folyamatosan 

- - Önkormányzati 

rendelet (jogszabály) 

Javulnak az 

életkörülmények 

önkormányzat
1
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KÖRNYEZETBIZTONSÁG 

Ssz. Feladat, 

tervezett intézkedés 

Kapcsolódó 

célok, 

célállapot 

Megvalósítás 

várható 

időpontja 

Várható 

költség 

(eFt) 

Várható 

pénzügyi 

források 

Eredmény 

indikátor 

Következmény 

indikátor 

Felelős, 

közreműködő 

35. Környezetbiztonsági információs 

rendszer kiépítése, központ kialakítása, 

amely tartalmazza a település területén 

működő összes gazdálkodó szervezetről, 

vállalkozóról, tevékenységéről, a 

tevékenységet a környezetre gyakorolt 

potenciális veszélyessége szerint és 

rangsorolja  

BIZ-1., 2., 3., 

TUDAT-3. 

2013 részletes 

költség-

elemzést 

igényel 

önkorm. 

támogatás, 

regionális 

forrás  

Információs rendszer 

technikai hátterének 

kiépülése 

Megteremtődnek az 

információáramlás 

háttérfeltételei 

önkormányzat
1
, 

katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

önkormányzat
1: 

közvetlen önkormányzati feladatok, amelyeket az önkormányzat szervezeteinek kell megoldaniuk 

önkormányzat
2: 

a város és más gazdálkodó szervezetek, illetve a lakosság bevonásával megoldandó feladatok, amelyekhez szükséges az önkormányzat szervezési intézkedése 

önkormányzat
3
: államigazgatási (nem helyi szervek) által megoldható, illetőleg elősegíthető feladatok, amelyek megoldását az önkormányzatnak szorgalmaznia célszerű 
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Összefoglaló a környezetvédelmi program ütemezéséről 

Ssz Feladatok 2011 2012 2013 2014 

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM 

1. Átmenő forgalom légszenny. csökkentése     

2. A szennyvíz bűzhatásának csökkentése      

3. Problémás lakossági hulladékégetés betiltása     

VÍZMINŐSÉG-VÉDELEM 

4. Természetes vízfolyás állapot javítása     

TALAJVÉDELEM 

5. Parlagterületek rehabilitációja, erdősítése     

6. Dögkutak felszámolása      

7. Szélerózió, vízerózió elleni védelem     

TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET VÉDELME 

8. Zöldterületek ápolása, bővítése      

9. Köztisztasági feladatok megszervezése     

10. Műemlékek, épületek külső megjelenésének jav.     

KOMMUNÁLIS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS –  

HULLADÉKKEZELÉS 

11. Helyi hulladékkezelési terv készítés     

12. Illegális hulladék lerakók felszámolása      

13. Szelektív hulladékgy. bevezetése     

14. Kereskedelmi helyek számára differenciáltabb 

hulladék szolg. 

    

15. Mezőgazdasági hulladék hasznosítása     

KOMMUNÁLIS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS – VÍZELLÁTÁS, 

CSATORNÁZOTTSÁG 

16.  Ivóvíz vezetékek fokozatos cseréje      

17. A szennyvíz csatorna hálózat további bővítése 

(Pusztaberény, Pusztaszentgyörgy) 

    

18. Illegális szennyvíz elszikkasztások felszámolása     

19. Csapadékvízelvezetés megoldása      

KOMMUNÁLIS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS – 

ENERGIAGAZDÁLKODÁS 

20. Energiahatékony technológia támogatása     

21. Geotermikus energiával fűtött sportcsarnok 

kialakítása 

    

22. Napenergia alkalmazásának támogatása     
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Ssz Feladatok 2011 2012 2013 2014 

KOMMUNÁLIS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS – 

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG KIALAKÍTÁSA 

23. Óvodai, iskolai körny.védelmi nevelés     

24. Körny.védelmi események szervezése     

25. Körny.védelmi rendeletek felülvizsgálata     

KOMMUNÁLIS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS – 

KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉS 

26. Elkerülőút építés     

27. Külterületi útfejlesztés     

28. Kerékpárút-hálózat bővítése      

29. Járdák építése     

EMBERI EGÉSZSÉG VÉDELME 

30. Allergén gyomnövény felmérés, gyérítés     

TERMÉSZET ÉS TÁJVÉDELEM 

31. Növény- és állatvilág védelme     

32. Tájékoztató kiadvány természeti értékekről     

33. Tájképi adottságok megőrzése     

ZAJ ÉS REZGÉS ELLENI VÉDELEM 

34. Önkorm. szabályoz. szolgáltatói zaj kibocsátásra     

KÖRNYEZETBIZTONSÁG 

35. Körny. biztonsági inform. rendszer kiépítése     

 

 

 
 legfontosabb feladatok 

 fontosabb feladatok 

 fontos feladatok 
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A települési feladattervekben használt rövidítések: 

 

  

DDNPI – Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 

ISPA – (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession) a környezetvédelmi és a 

közlekedési infrastruktúra fejlesztését szolgáló nagyberuházásokat támogató EU 

program 

KÖVIZIG – Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 

KTVF – Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

KEOP – Környezet és Energia Operatív Program 

KözOP – Közlekedésfejlesztési Operatív Program 

ÚMVP – Új Magyarország Vidékfejlesztési Program  

OKM – Oktatási és Kulturális minisztérium 

 
 

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben, így Lengyeltótiban is prioritást kell adni a vízminőség 

védelmi, vízgazdálkodási feladatoknak, az erózió védelemnek/földvédelemnek, a 

természetvédelemnek és a tudatformálásnak.  

A szennyvízelvezetés és tisztítás továbbra is elmaradott a BKÜ átlagához képest, így erre, 

valamint a korszerű hulladékgazdálkodás feltételeinek megteremtésére komoly erőforrásokat 

kell csoportosítani. 
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A környezetvédelmi program megvalósításának főszereplője: Lengyeltóti Város  

Önkormányzata 

 

A megvalósítás további szereplői: 

 A település lakossága 

 Az államigazgatás központi és területi szervei 

 Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 

 Somogy Megyei Növény és Talajvédelmi Szolgálat 

 Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság  

 Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 

 Pécsi Bányakapitányság  

 Magyar Geológiai Szolgálat, Dél-dunántúli Területi Hivatal 

 Magyar Közút Kht. Somogy Megyei Területi Igazgatóság 

 Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 

 E-ON Zrt. 

 Somogy Megyei Erdészeti Szolgálat 

 Somogy Megyei Földművelésügyi Hivatal 

 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 

 ZÖLDFOK Zrt. 

 Dél-balatoni és Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium 

 Magyar Állami Földtani Intézet 

 Somogy Megyei Földhivatal 

 Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

 Balaton Fejlesztési Tanács 

 Balatoni Integrációs Kht. 

 Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács 

 Vállalkozások 

 Civil szervezetek 

 

A szaktárcák feladatai a környezetvédelmi program megvalósítása során: 

 szakmai segítség, 

 hatósági feladatok, 

 költségvetésükben a hozzájuk tartozó projektek pályázat útján történő 

finanszírozhatóságának biztosítása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


