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KKAAPPUUVVÁÁRR 		VVÁÁRROOSSII 		ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATT 		
 

Ikt.sz.: IG/160-5/2022 

Tájékoztató 
Kapuvár város környezeti állapotáról  

2021 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.)  
46. § (1) bekezdés e) pontja értelmében a települési önkormányzat illetékességi területén elemzi, értékeli a 
környezet állapotát, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot.  
E jogszabályhely alapján készült el az értékelés a 2021-es évre vonatkozóan. 

1. Levegőtisztaság-védelem 

A levegőszennyezettség vizsgálatával kapcsolatos hatályos jogszabályok a következők:  
- 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről; 
- 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről; 
- 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező 

pontforrások kibocsátási határértékeiről; 
- 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források 

kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról. 

A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet értelmében Magyarország területén az országos légszennyezettség 
értékelése érdekében a levegőterheltségi szintet és a légszennyezettségi határértékek betartását az OLM 
(Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat) vizsgálja. 
Ennek megfelelően kizárólag az OLM rendelkezik folyamatos levegőminőségi adatokkal. 
A hálózat két részből áll: 
-  automata mérőállomások 
-  manuális mérőpontok 

A fő különbségeket az alábbi táblázat mutatja: 

 automata mérőállomás manuális mérőpont 
létrehozva 1992. 1974. 

kialakítás fixen telepített mérőállomás, 
automatizált mérés és adattovábbítás 

áthelyezhető mérőpont, 
mintavétel és laboratóriumi analízis 

mérőhelyek száma 54 db 178 db 

mért 
komponensek 

CO, CO2
*, NO/NO2/NOx, O3, SO2, 

BTEX, PM10, PM2,5 
* Csak Sarród mérőállomáson! 

NO2, SO2, ülepedő por, PM2.5; 
PM10 és ebből nehézfémek (As, Cd, Ni, Pb), 

PaH vegyületek, valamint kiülepedés 
vizsgálatok 

1 mérés 
időtartama 1 perc 24 óra vagy több 

adatok közzététele óránként negyedévente 

adatok célja 

azonnali helyzetjelentés, 
változatos statisztikai értékelések, 

folyamatos adattovábbítás, 
hazai és nemzetközi adatszolgáltatás 

hosszútávú trendek követése, 
hazai és nemzetközi adatszolgáltatás 
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A 6/2011. (I.14.) VM rendelet állapítja meg a különböző légszennyezettségi zónákban elhelyezkedő mintavételi 
pontok minimális számát. Ennek a kritériumnak a mérőhálózat megfelel.   

A mérőállomások térbeli elhelyezkedéséről, valamint a mért komponensekről és a mérési adatokról a 
www.levegominoseg.hu honlapon lehet tájékozódni.  

Automata mérőállomás a közelünkben Sopronban, Sarródon, Mosonmagyaróváron és Győrben található. 
Kapuvár területén állandó jelleggel mérést nem végeznek. A város levegőminőségét alapvetően a közlekedési 
eredetű és a fűtési eredetű légszennyező anyagok határozzák meg, melyekhez az avar- és kerti hulladék nyílt téri 
égetéséből származó szennyeződés társul tavasszal és ősszel.  

Az M85-ös út Sopron - Csorna közötti 51 km hosszú, új szakaszának 2020 év végi használatba vételével a 
városon átmenő forgalom 2021-ben már lényegesen kisebb volt, ezáltal a város levegőjének terhelése is 
csökkent. 

Az avar és kerti hulladék égetésének szabályait Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az avar 
és kerti hulladék égetéséről szóló 12/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelete szabályozza, ami lehetővé teszi a 
belterületi ingatlanokon a zöldhulladék égetését március 1-től május 31-ig, illetve szeptember 1-től december 1-
ig hétfőtől szombatig 8.00 és 18.00 óra között. Vasárnap és ünnepnap égetni nem lehet! Az égetés szabályainak 
megszegése közigazgatási bírsággal sújtható.  

2021-ben a helyi rendelet alapján - kerti hulladék égetése miatt - egy esetben indult közigazgatási eljárás, ahol 
bírság kiszabására került sor. 

Külterületen továbbra is csak az illetékes tűzvédelmi hatóság (katasztrófavédelmi kirendeltség) külön 
engedélyével végezhető irányított égetés. 

Az égetés szabályairól a lakosság tájékoztatása a helyben szokásos módon megtörtént. 

A hulladékok - a háztartásban keletkező papír-, illetve veszélyesnek nem minősülő kezeletlen fahulladék 
tüzelőberendezésben történő égetése kivételével - háztartási tüzelőberendezésben, valamint nyílt téren való 
égetését a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet tiltja. A jogszabály előírásait megsértők 
ellen levegőtisztaság-védelmi eljárás lefolytatására a területi környezetvédelmi hatóság, illetve a járási 
környezetvédelmi hatóság jogosult. 

Az Időkép Kft. (1224 Budapest, Bartók Béla út 65/b.) által meteorológiai állomás díjmentes kiépítésére került 
sor 2018-ban a városban. 
A Művelődési Központ épülete mellé telepített mérőeszköz mindenki számára elérhető, hiteles és értékes 
adatokkal szolgál, a csapadék mennyiségére, a hőmérsékletre, szélre, a légnyomásra és a páratartalomra 
vonatkozóan. A mérési adatok a www.idokep.hu oldalon, illetve a város honlapján (www.kapuvar.hu) 
folyamatosan elérhetők.  

2020-ban - a KEHOP-1.2.1-18-2018-00032 azonosítószámú, „Kapuvár települési klímastratégiájának 
kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálással” című projekt keretében - elkészült Kapuvár Város 
Klímastratégiája, mely a város honlapján, az alábbi linken érhető el: 
http://www.kapuvar.hu/_site/doc/catalog312612/klimastrategia2020_2030.pdf  

Többek között az éghajlatváltozásra való felhívás miatt indított egy éves programsorozatot az önkormányzat 
KlímaKapu néven. A program keretében több alkalommal szerveztek rajzpályázatot, tanulmányi versenyeket, 
illetve információs kiadványokat jelentettek meg. Elkészült egy nagy, kapuvári klímakép is, melyet szeptember 
25-én, a „Kapuvár Szeretlek!” Program keretén belül színezett a város apraja-nagyja a Polgármesteri Hivatal 
előtti Várárokban. 
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A KlímaKapu záró eseményére, a program hivatalos lezárására 2021. október 21-én került sor a Kapuvár 
Térségi Általános Iskola Széchenyi István Tagiskolájában. 

A levegő minőségének javítása és az egészséges életmód kialakítása érdekében a gépjárművek használata 
helyett a kerékpáros közlekedés előtérbe helyezése, népszerűsítése elengedhetetlen. Ebben jelent előrelépést, 
hogy Kapuváron két helyre telepített ingyenesen használható kerékpárjavító állomásokat, FullBike pontokat a 
Full-Sopron Kft.  

Az állomásokon többfajta, javításhoz szükséges szerszám (multiszerszám kilenc funkcióval) és egy profi 
nyomásmérős pumpa található, melyet mindenki használhat, ha a szükség úgy hozza.  

Első körben még 2020-ban a kapuvári töltőállomásukra telepítettek egy állomást, 2021-ben pedig elhelyezték a 
következőket a Fő téren a Shop-Stop Pizzéria & Café elé, valamint a Damjanich utca és az Öntésmajorba vezető 
közút kereszteződésében lévő kerékpáros pihenőnél. 
 

 
1. kép: FullBike pont a kerékpáros pihenőnél 
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2. Zaj- és rezgésvédelem 

Az üzemi, illetve szabadidős zajforrások (pl.: vendéglátó egységek) zajkibocsátása tekintetében a Kapuvári 
Polgármesteri Hivatalhoz 2021-ben nem érkezett lakossági panasz, zajkibocsátási határérték megállapítása iránti 
kérelmet pedig 4 esetben nyújtottak be vendéglátó egységet üzemeltető ügyfelek. A zajkibocsátási határértékek 
megállapítására minden esetben sor került.  

2021-ben zajbírság kiszabására vonatkozóan eljárás nem indult.  

A város közigazgatási területén helyi zajrendelettel csendes övezet, illetve zajvédelmi szempontból fokozottan 
védett terület kijelölésére nem került sor. 
A magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységek közül a hétvégi fűnyírás, az esti órákba nyúló 
házibuli, családi rendezvény, a korai, vagy vasárnapi fafűrészelés által okozott zajkeltés bosszúságot okozhat a 
szomszédoknak. A felsoroltakra az ágazati jogszabályok előírásai nem vonatkoznak, Kapuváron pedig e 
kérdéskör szabályozására nem készült helyi zajrendelet, így hatósági engedély nélkül végezhetőek a fenti 
tevékenységek. 

Előfordult a bázisévben, hogy a szomszéd kutyájának ugatása okozott olyan mértékű zajt, hogy a lakókat az 
zavarta. A jegyző ezekben az esetekben, mint állatvédelmi hatóság járt el, és az állattartás körülményeit 
vizsgálta.  

Általánosságban elmondható, hogy amennyiben állatvédelmi ügyben indult eljárás során a hatóság 
jogszabálysértést nem tár fel, tehát a kutya nem azért ugat, mert például éhezik, tartósan ki van kötve, vagy 
sérülést szenvedett, hanem pusztán csak ugatósabb fajta, a továbbiakban a bíróság dolga polgári per keretében a 
zavarás időbeli, térbeli kiterjedését feltárni, a zavarás szükségességét vagy szükségtelenségét, tartósságát vagy 
ideiglenességét kimondani.  

A zaj- és rezgéskárosítást a városban az utakon közlekedő járművek mennyisége és állapota, valamint a pálya 
burkolatának minősége is befolyásolja. Éppen ezért kedvező az M85-ös út Sopron - Csorna közötti új 
szakaszának átadásán túl, hogy 2021-ben megújult a Damjanich utca és az Osli utca burkolata is. 

3. Hulladékgazdálkodás 

Közszolgáltatási szerződés alapján, Kapuváron az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) végzi a települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási feladatok ellátását.  

Az STKH Kft. 2021. augusztus 15-én beszüntette Kapuváron az ügyfélszolgálati tevékenységét, a kapuvári és 
környékbeli ügyfelek hulladékszállítással kapcsolatos bejelentéseiket a továbbiakban a soproni irodában 
intézhetik a következő elérhetőségeken: 
- cím: Sopron, Mátyás király utca 34.  
- telefon: 99/505-380  
- e-mail: ugyfelszolgalat@stkh.hu  
- postacím: 9401 Sopron, Pf. 101.  

A többlet hulladék elszállíttatására használható zsákok értékesítési pontjai továbbra is elérhetőek a kapuvári 
Gazdaboltban (Kapuvár, Vörösmarty M. utca 2.) és a vitnyédi Pannónia Üzletházban (Vitnyéd, Fő utca 1/A.).  
A hulladékszállítási számlával kapcsolatos ügyintézésre az NHKV Zrt. a Kapuvár, Kossuth Lajos utca 42. szám 
alatt működő postahivatalban is lehetőséget biztosít hétfőn 8–12 óráig, valamint csütörtökön 8–14 óráig. 

A Szolgáltatóval kapcsolatos további adatokról, valamint az általuk végzett tevékenységekről teljes körű és 
naprakész információk találhatóak a www.stkh.hu weboldalon.  
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2016. január 1-jétől a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet 
alapján a Szolgáltatónak biztosítania kell a 60 literes gyűjtőedény használatának lehetőségét lakóingatlan 
egyedül és életvitelszerű használata esetén. Azok az egyedül élők, akik ezzel a lehetőséggel élni kívánnak, 
jogosultságukat a Szolgáltató felé a Kapuvári Polgármesteri Hivatalban (9330 Kapuvár, Fő tér 1.) kiállított 
igazolással bizonyíthatják.  
Az igazolások kiállítása írásos kérelem benyújtását követően történik. Az eljárás illetékmentes, az ügyintézési 
határidő 8 nap.  
A kérelem elérhető az alábbi linken: 
http://www.kapuvar.hu/ugyintezes/urlap/?doc4_op=download&doc4_id=1779&doc4_fid=6914. 

2021-ben a 60 literes gyűjtőedény használatára vonatkozó igazolás kiállítását 31 ügyfél kérelmezte. 

A mindennapos használat során természetes, hogy előbb-utóbb kisebb repedések jelennek meg az edényeken, 
ezzel addig nincs is gond, amíg nem teszik fizikailag lehetetlenné az ürítésüket. Azok az edények, amelyeknek 
kettétört a fedelük, leszakadt a peremük, esetleg nagyobb lyuk tátong az oldalukon vagy megolvadtak, 
megnehezítik a használatot.  
A Szolgáltató tapasztalatai szerint sokan megpróbálják otthon, saját kezűleg kijavítani a sérült kukákat, ami nem 
szerencsés, mivel megváltozhat az edény súlypontja vagy a rögzítése, ami később lehetetlenné teszi a gépi 
ürítést. Célszerű a sérült kukákkal kapcsolatban egyeztetni az STKH Kft-vel, és megoldást keresni a problémára 
akár új edény beszerzésével, akár bérlésével. 

2021-ben a városban 3683 háztartás vette igénybe az STKH Kft. által nyújtott közszolgáltatást. 60 literes 
gyűjtőedényt 554 ügyfél használt. A díjhátralékkal rendelkező ügyfelek száma a bázisévben összesen 517 volt. 
Ebből 33-an az STKH Kft.-nek tartoznak 473.082,-Ft-tal, 484-en pedig az NHKV Zrt.-nek 11.676.041,-Ft-tal. 

A Szolgáltató a város közigazgatási területéről 2021-ben 2.642.952 kg háztartási hulladékot gyűjtött be. 

Gyűjtőpontos lomtalanításra 2021. szeptember 11-én és 12-én került sor Kapuváron a KRESZ-parkban.  

A lomtalanításon a nagyobb méretű, kizárólag lakossági eredetű háztartási lomokat, bútorokat, nagyméretű 
gyermekjátékokat, kerti és háztartási eszközöket, szőnyegeket, textíliákat lehetett átadni a Szolgáltatónak.  

A lomtalanítás során nem vették át az alábbi hulladék frakciókat: 
- zöldhulladék (pl.: kerti hulladék, nyesedék), 
- szelektív hulladék (pl.: sárga és kék zsákban gyűjthető hulladékok), 
- állati tetem, 
- gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék, 
- autóbontásból származó autó alkatrész (pl.: kárpit, szélvédő, lökhárító stb.), 
- építési-bontási hulladék (pl.: mosdókagyló, csempe, WC csésze, ablak, ajtó, üveg, síküveg, tükör stb.) 
- szóródó-, lapátos-, zsákos hulladék (inert, kommunális), 
- személy-, teher-, traktor gumiabroncs, 
- veszélyes hulladék (pl.: vegyi anyaggal szennyezett göngyöleg, permetezőszer, maradék festék, festékes 

göngyöleg, akkumulátor, neoncső, azbeszt, gyógyszer, fáradt olaj stb.), 
- elektronikai hulladék (pl.: selejtes hűtő, televízió, háztartási gép stb.), 
- fém hulladék (pl. hordó, ereszcsatorna, drótkerítés, csövek stb.), 
- kézi erővel nem rakodható túlsúlyos, vagy túlméretes hulladék, 
- befőttesüveg, üvegpalack, hőálló üveg, egyéb üveghulladék. 
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A hulladékok szelektív gyűjtésére a háztartások rendelkezésére bocsátott különböző színű zsákokban, a város 
területén található hulladékgyűjtő szigeteken, illetve a Szabadság utca végén található zöldudvarban van 
lehetőség.  

Az udvar 2015. április elsején nyitott meg, 2021-ben, egész éven át hetente egyszer, kedden lehetett átvételre 
szállítani ide a lakossági hulladékot 8-13 óráig.  

A zöldudvarba azok a közszolgáltatási szerződéssel rendelkező magánszemélyek vihették hulladékukat, akik 
nem rendelkeztek díjhátralékkal, és a szolgáltatási területen élnek. A beszállított hulladékok után külön díjat 
nem számolt fel a Szolgáltató.  

A zöldudvarban átadható frakciókat és mennyiségüket a következő táblázat mutatja: 
 
 Hulladék megnevezése Magyarázat Leadható 

mennyiség 
Lerakási 
lehetőség évente 

használt motor- és kenőolaj fáradt olaj 7 kg 2 
papír és karton csomagolási 
hulladékok 

karton  
50 kg 6 

papír és karton újság, könyv 
műanyag csomagolási hulladék nem szennyezett fehér hungarocell 1 m3 12 
fém csomagolási hulladék aludoboz (sörös és üdítős dobozok) 20 kg 12 
vegyes összetételű kompozit 
csomagolási hulladékok 

tetra pak (tejes és üdítős doboz) 20 kg 12 

egyéb kevert csomagolási 
hulladékok 

fólia, PET palack,  20 kg 4 

üveg csomagolási hulladékok palackok, befőttes üvegek 30 kg 12 
textil  használható, tisztára mosott 

ruhanemű 
 

termékként nem használható 
gumiabroncs 

személygépkocsi gumi, felni nélkül 5 db 2 

beton tégla cserép kerámia 
frakció, vagy azok keveréke 

törmelék 1200 kg/1m3 1 

üveg  hagyományos síküveg (ablaküveg, 
nem ragasztott, nem fóliázott) 

10 kg 1 

étolaj és zsír használt étolaj és zsír 5 l 12 
elemek és akkumulátorok pl. használt elemek, telefon, ill. 

fényképezőgép akkumulátorok 30 kg 2 
ólom akkumulátorok  
veszélyes anyagokat tartalmazó, 
kiselejtezett elektromos ill. 
elektronikai berendezések 

pl. hűtő, tv 50 kg 1 

kiselejtezett elektromos, ill. 
elektronikai berendezések 

monitor, DVD lejátszó, rádió, 
fényképezőgép,  

50 kg 2 

műanyagok kerti bútorok, redőnyök (fém 
nélkül), játékok 

20 kg 2 

vas és acél csövek, vaslemezek, fémtárgyak 1m3 2 
lom hulladék bútorok, (kárpitos is) ágyak 300 kg 2 
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A Szolgáltató tájékoztatása alapján az alábbiak szerint alakult az elszállított hulladékok mennyisége a 
hulladékudvarból 2021-ben:  
- vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék: 703 kg, 
- hulladékká vált gumiabroncs: 5.458 kg, 
- beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy keverékük: 79.650 kg, 
- vas és acél: 860 kg, 
- elemek és akkumulátorok: 70 kg, 
- kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések: 3.160 kg, 
- veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések: 7.513 kg, 
- lom hulladék: 103.820 kg, 
- ólomakkumulátor: 90 kg, 
- üveg: 2.950 kg, 
- fáradt olaj: 175 kg, 
- használt étolaj: 100 l 

A használt sütőolaj és zsiradék gyűjtésére 2021. év vége óta a hulladékudvaron kívül három szelektív 
hulladékgyűjtő szigeten is van lehetőség. Az Ifjúság úton, az Iskola utcában, valamint a Rákóczi Ferenc utcában 
(Garta étteremnél) található szelektív szigeteken erre a célra rendszeresített speciális, zárt konténerbe lehet 
bedobni a PET palackba gyűjtött sütőolajat. Előnyei a gyűjtésnek: 
- tiszta szennyvízcsatornák, 
- csatornadugulás megelőzése, 
- szabályos hulladékkezelés, 
- CO2 csökkentés, 
- a környezet kímélése,  
- környezetbarát hasznosítás, 
- egyszerű kezelés, 
- biodízel gyártás elősegítése. 
 
A biodízel körforgást az alábbi ábra kitűnően szemlélteti: 
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Amit a zárt konténerbe lehet tenni: 
- vaj, 
- zsír, 
- margarin, 
- romlott és lejárt étolajok, 
- használt sütőolaj és sütőzsír, 
- pácolásból visszamaradt étolajok. 
És amit TILOS: 
- majonéz, szószok, 
- dresszingek, 
- egyéb hulladék, 
- motorolaj, gépzsír, 
- ásványi olaj, kenőolaj, 
- egyéb folyadékok,  
- kemikáliák. 

A kapuvári háztartásokból 2021-ben zsákokban 289.080 kg csomagolási hulladékot (papír és műanyag) gyűjtött 
be a Szolgáltató, mely jóval magasabb érték, mint a 2020-ban gyűjtött 128.315 kg.  

A házhoz menő gyűjtés keretében 41.201 kg zöldhulladékot vitt el a Szolgáltató, ebből 2.541 kg a kidobott, 
dísze vesztett karácsonyfa volt. 

A szelektív szigeteken üveg, műanyag, fém és papír csomagolási hulladékfrakciók elhelyezésére van mód. A 
Szolgáltató tájékoztatása alapján a szigetekről 2021-ben mindösszesen 70.828 kg hulladék elszállítására került 
sor.  

2021-ben közigazgatási hatósági eljárás hulladék jogellenes elhelyezése ügyében Kapuvár Város Jegyzőjénél 
nem indult. Ennek legfőbb oka, hogy 2021. március 16-ától a közigazgatási hatósági ügyekben eljáró, kijelölt 
hulladékgazdálkodási hatóságok a megyei kormányhivatalok lettek. 

Korábban a jegyző, mint környezetvédelmi hatóság elhagyott hulladék tekintetében helyszíni szemlét tartott 
magánterületen, és kötelezte a hulladék tulajdonosát, vagy az ingatlan tulajdonosát a hulladék kezelésére. Ez a 
jogosultsága megszűnt. Eljárás lefolytatására, helyszíni ellenőrzésre magánterületen kizárólag 
kormánytisztviselő jogosult, és kötelezésről is csak a kormányhivatal hozhat döntést az alábbi esetekben: 
- A Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 1/A. § (1) bekezdése szerinti hulladék felhalmozás; 
- A Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 61. § (2) és (3) szerinti ellenőrizetlen körülmények között, 

más ingatlanán elhelyezett vagy elhagyott hulladék.  

Bírságolásra közreműködő hatóságként van lehetősége a jegyzőnek elhagyott hulladék esetén, magánterületen, 
illetve települési hulladék tekintetében a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és 
megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében felsorolt esetekben. 

További jelentős változás, hogy a hulladékgazdálkodási hatóság által kiszabott, adók módjára behajtható 
hulladékgazdálkodási bírság behajtásának eredménytelensége esetén természetes személy kötelezett részére 
közérdekű munkát kell meghatároznia a hulladékgazdálkodási hatóságnak. Az elrendelt közérdekű munka 
végrehajtásáról az illetékes jegyző gondoskodik. 

2021. március 1-től - a Büntetető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosulásával -, aki engedély 
nélkül végez hulladékgazdálkodási tevékenységet, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő. Továbbá, aki arra a célra hatóság által nem engedélyezett helyen az emberi élet, testi épség, 
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egészség, a föld, a víz, a levegő vagy azok összetevői, illetve élő szervezet egyedének veszélyeztetésére 
alkalmas vagy jelentős mennyiségű (1000 kg-ot vagy a 10 köbmétert meghaladó mennyiségű) hulladékot helyez 
el, bűntett miatt szintén három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a fenti bűncselekményeket veszélyes hulladékra, 
különösen jelentős mennyiségű hulladékra (a jelentős mennyiségű hulladék tízszerese), vagy különös 
visszaesőként követik el. 

A jogszabályok változásairól az önkormányzat a lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatta. 

A városban és a városon kívül illegálisan elhagyott hulladékok felszámolásában nagy szerep jutott 2021-ben is a 
Zöld Aktív néven alakult Facebook csoportnak, mely 2021 év végétől már egyesület formájában végzi 
tevékenységét. A környezettudatos és lelkes önkénteseknek köszönhetően egész éven át tisztultak a belterületi 
utcák, bel- és külterületi utak, járdák, az utak menti árkok, árokpartok, erdőterületek. Köszönet a munkájukért! 

A magyar kormány a Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv keretében - „Tisztítsuk meg az Országot!” 
elnevezéssel - még 2020-ban nagyszabású programot indított.  
A pilot-programban mintahelyszínként Kapuvár is részt vett. Az elnyert támogatás keretein belül 7 helyszínen 
700 m3 települési hulladék felszámolására került sor.  
A program a „Tisztítsuk meg az Országot!” I. ütem elnevezésű pályázati kiírással folytatódott 2021-ben. Az 
önkormányzat az alábbi projekteket tudta megvalósítani az elnyert támogatásokból:  
Ř 2021/TMOP/0244 azonosítószámú projekt: 

- Önkormányzati tulajdonban lévő területen 67 m3 illegális, lakosságtól származó vegyes települési 
hulladék, illetve hulladékká vált gumiabroncs elszállíttatása és kezelése. 

- Ingatlanvédelmi rendszer (sorompó) kiépítése a Kapuvárról Osliba vezető 8514-es számú állami 
közútról elérhető, önkormányzati tulajdonban lévő, 0661/17 hrsz-ú földút védelme érdekében. 

Ř 2021/TMOP2/0025 azonosítószámú projekt: 
- Önkormányzati tulajdonban lévő területen 200 m3 illegális, lakosságtól származó vegyes háztartási 

hulladék, illetve hulladékká vált gumiabroncs elszállíttatása és kezelése. 

Az illegális lerakók felszámolásával párhuzamosan az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2020-ban 
bevezette az ingyenesen letölthető HulladékRadar elnevezésű mobil alkalmazást, melynek célja az illegális 
szemétlerakás terjedésének megakadályozása. Az alkalmazás biztosítja a lakosság számára az észlelt illegális 
hulladéklerakó helyek bejelentését. A bejelentések az alkalmazáson keresztül 2021 márciusa óta az illetékes 
kormányhivatalokhoz érkeznek. A kormány tájékoztatása alapján az applikációt több mint 20 ezer ember 
töltötte már le, és 24 ezer bejelentés érkezett azon keresztül. 

Az önkormányzat feladata a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény értelmében a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás megszervezése és fenntartása.  
A közszolgáltatást a Pannon-Víz Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság látja el, illetve végzi kizárólagos joggal, az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés 
alapján.  

2021-ben Kapuvárról 64 m3 nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtésére került sor a lakosságtól. 
A Pannon-Víz Zrt. nyilvántartása szerint 2021. december 31-én, Kapuváron 4781 db szennyvízbekötéssel 
rendelkező ingatlan volt. 
A Kapuvári szennyvíztisztítóban 2021-ben 710 m3 szennyvíziszap keletkezett, melynek hasznosítása augusztus 
25-e és szeptember 10-e között a környező termőföldekre való kiszórással valósult meg. 
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4. Zöldfelület gazdálkodás 

A parkfenntartási feladatok ellátását, a piac üzemeltetését a KAPUKOM Kommunális, Kommunikációs és Ipari 
Park Korlátolt Felelősségű Társaság végzi az önkormányzattal kötött megállapodás értelmében.  

A Kapuvári Piac virágárusaival együttműködve zajlott 2021-ben a hagyományos kapuvári virágvásár április  
29-én, a Piactéren. A vásár során több ezer muskátli és évelő balkonnövény talált gazdára. Ugyanennyi került 
később a városi közparkokba is, és így vált nyárra virágossá Kapuvár. 

Az ingatlanok, és az előttük, illetve mellettük lévő közterület rendbetétele a tulajdonosok feladata.  
A Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 10/2004. (III. 30.) önkormányzati rendelete alapján 
gyommentesítéssel kapcsolatos panasz kivizsgálására 2021-ben 13 esetben került sor. Kapuvár Város Jegyzője 
az ingatlantulajdonosokat felszólította gyommentesítési kötelezettségük teljesítésére. Közigazgatási bírság 
kiszabásával 4 eljárás végződött. 

Az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő játszótereken az eszközök karbantartása, felülvizsgálata, 
ellenőrzése a 2021-es évben is folyamatos volt. A rendszeres ellenőrzéseknek köszönhetően a szükséges 
javítások, eszközcserék időben elvégezésre kerültek. (pl.: Hősök parkjában található játszótéren mérleghinta 
ülőkéinek a cseréjére volt szükség). A Mátyás király utca, illetve a Szent Katalin utca játszóterén időszakos, 
kötelező felülvizsgálat vált szükségessé. A felülvizsgálatot végző szakember által megállapított hibák kijavítása 
(szerkezeti részek cseréje, felületek kijavítása, gumi esésvédő burkolatok esetleges cseréje) 2022-ben fejeződik 
be.  

A bázisévben megújult a lakótelepi kézilabdapálya is. 

A húsgyár helyén a TOP-2.1.1-16 „Barnamezős terület rehabilitációja Kapuváron” című pályázat megvalósítása 
során, 580 millió forintos európai uniós támogatással elkészült a Rábaköz legnagyobb szabadidő- és 
élményparkja. 

Több egyedi látványosság és játék is helyet kapott a parkban, mint a fitnesz park, füves sportpálya, skatepark, 
játszótéri elemek és közpark, mezítlábas ösvény, gördeszka pálya és a hatalmas tornyos mászóvár, amely a 
Hanyi Erőd nevet kapta. A szabadidőparkot egy körülbelül 325 méter hosszú futópálya öleli körbe. 

A játszótér mellett 2021-ben elkezdték a kivitelezését a kiszolgáló épületnek is, melyben öltözők és tornaterem 
is helyet kapott. 

A területről még hiányzó multifunkciós sportcsarnok kivitelezése 2022-ben veszi kezdetét. 
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2. kép: Az elkészült pihenőpark látványterve 

5. Vízgazdálkodás, vízvédelem 

Kapuváron az ivóvíz ellátást és a szennyvízkezelést a Pannon-Víz Regionális Önkormányzati Víziközmű-
szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság végzi.  

Nyolc mélyfúrású kút látja el ivóvízzel Kapuváron kívül még Veszkény, Vitnyéd, Babót, Osli, Szárföld és 
Öntésmajor lakosságát.  

Az ivóvíz a városban jó minőségű, a kutak vízminősége kielégíti az ivóvízzel szemben támasztott szigorú 
követelményeket, és a zárt nyomás alatti vastalanítók használatára sincs szükség. 

A Pannon-Víz Zrt. Kapuvári Üzemmérnökségén ügyfélszolgálati iroda is működik, ennek elérhetőségei a 
következők: 

Cím: 9330 Kapuvár, Fürdő utca 1. 
Telefon: 06 96/242-944 
Fax: 06 96/595-211 

Az elmúlt időszakban az On-line ügyfélszolgálati bejelentő és az On-line mérőállomás bejelentő felület 
használata a lakosság körében egyre népszerűbbé vált.  
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Az elektronikus szolgáltatások a következő linkeken érhetők el: 
https://ugyfelszolgalat.pannon-viz.hu/my/send-service-report?module=ugyfelszolgalat  
https://ugyfelszolgalat.pannon-viz.hu/my/send-meter-report?module=meroallas  

2021 szeptemberében az önkormányzat tulajdonában lévő, Szent Katalin utcában található, B-27 sz. OKK 
közkút vízminőség vizsgálatára került sor. A Vizsgálati Jegyzőkönyv határérték túllépést egyik komponens 
tekintetében sem tárt fel. 

Tájesztétikai szempontból is jelentős élő vízfolyásunk a Kis-Rába folyó. A belterületi szakaszon a mederpart 
kaszálását az önkormányzat a bázisévben is elvégeztette, a külterületi szakasz rendben tartásáról az Észak-
dunántúli Vízügyi Igazgatóság, mint vagyonkezelő gondoskodik.  

Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kormányzati forrást kapott a meglévő, öntözési célt szolgáló 
rendszerek 2021. évi rekonstrukciós és fenntartási-karbantartási feladataira. A feladat egyik eleme a Rábca 
Csorna és Kapuvár külterületét érintő mederrekonstrukciós munkája volt. A Hansági Szakaszmérnökség így 
elvégezte a kézi és gépi bokor- és cserjeirtást, a gépi kaszálást sík, illetve rézsűs felületen, a partról és vízről 
történő gépi mederkaszálást, a partisáv-, járóútrendezést, teljes szakaszon a mederiszapolást, valamint 
szakaszosan depóniakavicsolást. 

A felszín alatti vizek védelme érdekében az elhullott állatok kezelését a nem emberi fogyasztásra szánt állati 
eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM 
rendelet szabályozza, miszerint az elhullott, kedvtelésből tartott állatokat az állattartó saját telkén évi 100 kg 
össztömegig elföldelheti megfelelő talajvízszint esetén, vagy a kedvtelésből tartott állatok kegyeleti temetőjében 
eltemettetheti.  
Egyéb esetekben az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. jogosult az állati hulladékok elszállítására és kezelésére. 

6. Természetvédelem 

A közterületeken található fák kivágása engedélyhez kötött. Az engedélyt kérelem benyújtását követően 
Kapuvár Város Jegyzője jogosult kiadni. A fakivágási engedélyre vonatkozó kérelmet formanyomtatványon kell 
benyújtani az alábbi linkeken elérhető nyomtatványok valamelyikén: 

https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas 
http://www.kapuvar.hu/ugyintezes/urlap/?doc4_op=download&doc4_id=1779&doc4_fid=4164  

Az eljárás illetékmentes, az ügyintézési határidő teljes eljárásban 60 nap. 2021-ben a beérkezett lakossági 
kérelmek alapján 12 engedély kiadására került sor. 

A Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 31/2017. (XII.29.) 
önkormányzati rendelete alapján az alábbi fák, facsoportok, fasorok állnak továbbra is helyi védelem alatt:  

- Juharlevelű platánok /Platanus hybrida/ a kistölgyfai út szakrális kisemléke mellett, 
- Hideg-állén, a Földvármajor felé vezető műút juharlevelű platán /Platanus hybrida/ fasorai, 
- Hideg-állén, az Öntésmajor felé vezető műút juharlevelű platán /Platanus hybrida/ fasora, 
- A Cakó-árok partján álló jegenyenyár /Populus Italica/ fasor, 
- A Kis-Rába partján és a „folyásközi” csatornánál álló jegenyenyár /Populus Italica/ facsoport, 
- Hegyi juhar /Acer pseudoplatanus/ fasor Öntésmajor és a Kis-Rába folyó között, 
- A „Csallánosi-állé” kislevelű hárs /Tilia cordata/, juharlevelű platán /Platanus hybrida/ és oszázsnarancs 

/Maclura pomifera/ fa- és cserjesora, 
- A „nyírfás-állé” juharlevelű platánjai /Platanus hybrida/, 
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- A hajdani tuskósi erdészház juharlevelű platán /Platanus hybrida/, mamutfenyő /Sequoiadendron 
giganteum/ és magaskőris /Fraxinus excelsior/fasora és facsoportja, 

- A miklósmajori magaskőris /Fraxinus excelsior/ tanúfák, 
- A hajdani „kiserdő” kocsányos tölgy /Quercus robur/ tanúfája, 
- A hajdani „kiserdő” páfrányfenyő /Ginkgo biloba/ tanúfája, 
- A hajdani „kiserdő” három vénic szil /Ulmus laevis/ tanúfája, 
- A hajdani „kiserdő” mezei juhar /Acer campestre/ tanúfája, 
- A várárok juharlevelű platánja /Platanus hybrida/, 
- A várkastély melletti korai juhar /Acer platanoides/, 
- A vasútállomás főépülete melletti vénic szil /Ulmus leavis/, 
- Császárfa /Paulownia tomentosa/ az erdészeti székház udvarán, 
- A Damjanich utcai szakrális kisemlék melletti két vadgesztenyefa /Aesculus hippocastanum/, 
- A Lumniczer Sándor Kórház tulipánfái /Liriodendron tulipifera/, 
- A Lumniczer Sándor Kórház két szivarfája /Catalpa bignonioides/, 
- Öntésmajor juharlevelű platán /Platanus hybrida/ fasora, 
- Az öntésmajori kistemplom udvarán lévő erdei fenyő /Pinus silvestris/. 

A helyi védelem alatt álló fák állapota megfelelő.  

7. Épített környezet 

A természeti környezet mellett az építési munka eredményeként létrejött épített környezet is hozzátartozik az 
elemzés és értékelés területéhez, éppen ezért szólni kell azokról a jelentős fejlesztésekről és beruházásokról is 
melyek elkezdődtek, illetve megvalósultak 2021-ben: 

Nyáron a Veszkényi utcai strandfürdő egy része újra megnyílt, a pancsolót és tanuszodát a gyerekek birtokba 
vehették, augusztusra pedig a gyógymedence is elkészült. A strand felújításának részeként új gyepszőnyeget 
kapott a parkosított terület és az üzembe helyezett medencéket az alapoktól újjáépítették. Teljesen automatizált 
lett a medencegépészet is. 
Az úszómedence felújítása és gépészetének rendbetétele van még hátra, és a tervek között szerepel egy csúszda 
építése is a régi helyére. Továbbá kormányzati támogatásból lehetővé válik, hogy a város gyógyvízkútja és a 
gyógyvizet a strandra szállító csőhálózat is megépüljön. 

Szintén a kormány támogatásával kezdődhetett meg a kétmedencés tanuszoda építése is a Kerékpáros Centrum 
mellett, a Hidászi utcában, melynek átadására 2022 tavaszán kerül sor.  

A városban ÉDÁSZ-házként ismert épület felújítása, korszerűsítése a „Kapuvári Civil Központ létrehozása” 
című projekt keretén belül fejeződött be. A felújítás során megújult a külső homlokzat, napelemes rendszert 
építettek ki, hőszigetelt nyílászárókra cserélték a régi, elavult ablakokat, ajtókat, akadálymentesítették az 
épületet, átrendezték a belső teret és megújult a belső burkolat is.  
Az épület közösségi térré formálásával - a város civil szervezeteit kiszolgálva - helyi egyesületi műhelymunkák, 
kisebb programok, workshopok valósulhatnak itt meg a jövőben. A felújított Civil házban kapott helyet például 
a városi fúvószenekar is. 

A Bentlakásos Idősek Otthona az Iskola utcában, családi házas övezetben épül. A kivitelezést vissza nem 
térítendő kormányzati támogatásból 20 férőhellyel kezdték meg még 2020-ban. A második ütemben újabb 20 
férőhely kialakítására került sor 2021-ben. A mindösszesen 40 férőhellyel rendelkező komplexum 2022-ben 
nyílik meg. 
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Az Ipari Parkban, önkormányzati tulajdonban lévő területen készült el 2020-ban a város szolgáltatóháza, melyet 
a Kapukom Kft. 2021-ben vehetett birtokba. 

Az önkormányzat beruházásain kívül említést érdemel a GYSEV Zrt. vasutat érintő jelentős fejlesztése is, mivel 
2021-ben hivatalosan is átadták az utasforgalomnak a felújított állomásépületet Kapuváron. Az épület kívül-
belül megújult: megtörtént a külső szigetelés és festés, térkövezés, új burkolatot kapott a váróterem, új 
vizesblokk várja az utasokat. 
Az állomás mellett teljesen új parkoló is készült, amely az eddigi 50 helyett 67 gépjármű számára biztosít 
parkolási lehetőséget.  
Fontos eleme a fejlesztésnek, hogy új buszmegálló is létesült, amely egyidejűleg 2 busz beállására alkalmas, a 
gyalogosok pedig térköves járdán közlekedhetnek. A burkolt felületek felújításával együtt a terület csapadékvíz-
elvezető rendszerét is kiépítették.  
 

 
Kapuvár, 2022. április 6. 
 
 
 
 
 
 Kapuvár Városi Önkormányzat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tájékoztatót összeállította:  Humán Iroda Igazgatási Csoport 
  


