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TÁJÉKOZTATÓ 

Megyaszó település környezeti állapotáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

Tisztelt Lakosság! 

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

(továbbiakban: Kvtv.) 46.§ (1) bekezdés e) pontjában foglaltak alapján a települési 

önkormányzat a környezet védelme érdekében illetékességi területén elemzi, értékeli a 

környezet állapotát, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a 

lakosságot.  

A Kvtv. 51. § (3) bekezdése értelmében a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról a 

települési önkormányzat szükség szerint, de legalább évente tájékoztatja a lakosságot.  

A fentiek alapján Megyaszó község környezeti állapotáról a rendelkezésre álló adatok alapján 

a következő tájékoztatást adom: 

Területhasználat, zöldterület gazdálkodás:  

Megyaszó település közigazgatási területe: 5342 hektár (= 53.4 km²), melyből 2.415.797 m2 

belterület, 48.838.762 m2 külterület és 2.165.874 m2 zártkert.  

Az Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a község területén a parkosítást, a meglévő 

zöldterületek gondozását, melyet a lakosság és az önkormányzat együttesen lát el. A településen 

található növényzet és a faállomány meghatározza a települési környezet állapotát, biztosítja a 

talaj- és talajfelszín védelmét, ezen felül pedig jelentős szerepet játszik az előnyös település-, 

illetve utcakép kialakításában, a levegő tisztaságának javításában, valamint a zajterhelés 

mérséklésében. A faállományt évről évre igyekszünk gyarapítani, a Fő út melletti közterület 

jelentős részét az előbbiekben meghatározott szempontokra tekintettel a korábbi években 

díszfákkal beültettük. Ezek esetleges pótlásáról gondoskodunk. 

A parlagfű irtására kiemelt figyelmet fordít az Önkormányzat, a közterületeken szintén a 

közmunkaprogram keretein belül sikeresen oldjuk meg az allergén növények kaszálását.  

1. A települési környezet és a közterületek tisztasága 

Megyaszó község évek óta tudatosan nagy gondot fordít a zöldterület-fenntartás keretein belül 

a közterek, parkok gondozására, a hősi Emlékpark gondozására, a településen található 

játszótér, a Református és Katolikus temető folyamatos gondozására, rendezésére. 

Magántulajdon esetén az ingatlantulajdonosok végzik lakóingatlanok előtti közterületen a zöld 



növényzet gondozását. A közterületek, köztemetők gondozását az önkormányzat az előző 

évekhez hasonlóan, 2021-ben is közfoglalkoztatás keretein belül látta el, akárcsak a 

virágágyások beültetését, továbbá a téli időszakban a parkolók, járdák hó- és jégmentesítését. 

A közfoglalkoztatásban a munkaerő csökkenésével párhuzamosan a lakosság aktív segítségére 

is szükség van.   

2. Úthálózat 

A helyi belterületi közutak hossza összesen 21,657 km. Az utak állapota javarészt kielégítő, 

2021. évben pályázatot nyújtott be az Önkormányzat a Kossuth és Gyöngyvirág út felújítására, 

a pályázatunk kedvező elbírálásban részesült, így a program keretében az említett útszakaszok 

szilárd burkolattal történő ellátása valósulhat meg. Az aszfalttal ellátott belterületi közutak 

hossza 17,71 km. 

3. Csapadékvíz-elvezetés 

A település területén a csapadékvíz-elvezetés jellemzően nyílt árkos rendszerű, a belterületi 

vízelvezető árkok a Harangod patakba csatlakoznak. Az árokrendszer folyamatos 

karbantartásra szorul. A település csapadékvíz-elvezetése megoldott. A csapadékvíz elvezető 

rendszer karbantartását az önkormányzat szintén a közfoglalkoztatási programok keretein belül 

valósította meg.  

4. Kommunális szennyvízkezelés, -gyűjtés, -elvezetés 

Megyaszó szennyvízcsatorna-hálózata teljes mértékben kiépített, a rákötési arány 80 % felett 

van. A teljes rendszer üzemeltetését a Borsodvíz Zrt. végzi.  

Talajterhelés 110 ingatlant érint. 

5. Települési hulladékgazdálkodás  

A településen a szilárd hulladék szelektív elszállítását 2018.január 01. napjától a BMH Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság (Székhelye: 3527 Miskolc, Besenyői út 26.)– közszolgáltatási szerződés keretében – 

látja el.  A Szelektív hulladékgyűjtés - mely alatt értendő a zöld, a papír, üveg, fém és műanyag 

hulladékok – minden lakosra kiterjed. Az edényeket heti egy alkalommal, a szelektív hulladékot 

tartalmazó edényeket pedig kéthetente ürítik, illetve szállítják.  

Szerencs, Eperjesi utca 7. szám alatt működik a hulladékgyűjtő udvar, melynek feladatai:  

- A lakosság által szelektíven gyűjtött és beszállított hulladék átvétele,  

- A begyűjtött hulladék rendszeres elszállításáig annak szelektív tárolása,  

- Az intézmények által beszállított hulladék átvétele,  

- A begyűjtött hulladék további kezelésre történő átadása,  

- A begyűjtött és elszállított hulladékok nyilvántartása.  



 

6. Zaj-és rezgéselleni védelem  

A településen zaj és rezgési ártalmakat előidéző tevékenységek nincsenek. Az üzemi 

tevékenységek okozta zajprobléma nem jellemző. A maximális zajterhelést a településen 

áthaladó forgalom jelenti, amelynek mértéke nem jelentős.  

7. Légszennyezés  

Megyaszó község levegőtisztasága kielégítő. A gépjárműforgalom okozta légszennyezés nem 

jelentős, ipari mértékű légszennyező forrás a településen nem található.  

Megyaszó levegőminőségét egyedi és lakossági fűtések, közlekedés és egyéb tevékenység 

emissziója határozza meg. 

8. Energiafelhasználás, energiagazdálkodás  

A környezeti szempontból kedvező, megújuló energiaforrások alkalmazása községünkben nem 

számottevő. Az elektromos hálózatba bekapcsolt lakások aránya a településen közel 100 %-os, 

az ellátást az ÉMÁSZ Hálózati Zrt. biztosítja.  

Összességében elmondható, hogy a település levegője országos viszonylatban jó minőségűnek 

mondható, az elektromos energiaszolgáltatás ellátottsága teljes körű.  

A rendezett településképet nagymértékben rontja a belterületen lerakott illegális hulladék. 

Településünkön országos jelentőségű védett terület nincs, helyi védelemben részesítette az 

önkormányzat 2017. évben a Református templom területét. Megyaszó fokozottan védett 

természeti értéke a tátorján nevű növény, mely csak néhány helyen él az országban. 

A fentiek ismeretében megállapítható, hogy a település, a lakóhely környezeti állapota jó, mely 

nemcsak a község ideális földrajzi fekvésének, kedvező éghajlati adottságának köszönhető. Az 

élhető tiszta környezet megteremtésében a település lakosságának és az önkormányzatnak is 

jelentős szerepe van, és bízunk abban, hogy a környezetünk védelme az utánunk jövők részéről 

is fontos, és elsődleges szempont lesz.  

 

Megyaszó, 2021. november 17. 

Hajdú Istvánné s.k. 

                                                                                                              polgármester 

 

 


