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Ikt.sz.: IG/47-7/2021 

Tájékoztató 
Kapuvár város környezeti állapotáról  

2020 
 

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 2020-as évre vonatkozóan. 

1. Levegőtisztaság-védelem 

Hazánkban a levegőminőség mérését, értékelését az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) 
végzi. A mérőállomások térbeli elhelyezkedéséről, valamint a mért komponensekről és a mérési 
adatokról a www.levegominoseg.hu honlapon lehet tájékozódni.  
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.  
2020. december 16-án adták át az M85-ös út Sopron - Csorna közötti 51 km hosszú, új szakaszát. Az 
autóút a várostól délre fut, megépítésével a Kapuváron átmenő személy és teherforgalom jelentősen 
csökkent, ami által a város levegőjének minőségében hosszú távú javulás várható.  
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 kiszárított avar és kerti hulladék égetését március 1-től 
május 31-ig, illetve szeptember 1-től december 1-ig hétfőtől szombatig 8.00 és 18.00 óra között. Az 
égetés szabályainak megszegése közigazgatási bírsággal sújtható.  
Külterületen továbbra is csak az illetékes tűzvédelmi hatóság (katasztrófavédelmi kirendeltség) külön 
engedélyével végezhető irányított égetés. 
2020-ban levegőtisztaság-védelmi ügyben a helyi rendelet alapján közigazgatási eljárás nem indult, 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. 
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A Ktv. 58. § (2) bekezdés b) pontja szerint az önkormányzatot illeti meg a területi, illetve járási 
környezetvédelmi hatóság által kiszabott levegőtisztaság-védelmi bírság 30%-a. 2020-ban egy eljárást 
folytatott le a társhatóság, amely levegőtisztaság-védelmi bírság kiszabását eredményezte. A kötelezett 
által befizetett szankció 30%-a átutalást követően az önkormányzat Környezetvédelmi Alapjába került. 
Az Időkép Kft. (1224 Budapest, Bartók Béla út 65/b.) által teljes értékű meteorológiai állomás 
díjmentes kiépítésére került sor 2018-ban a városban. 

A Művelődési Központ épülete mellé telepített mérőeszköz mindenki számára elérhető, hiteles és 
értékes adatokat szolgál, a csapadék mennyiségére, a hőmérsékletre, szélre, a légnyomásra és a 
páratartalomra vonatkozóan egyaránt. A mérési adatok a www.idokep.hu oldalon, illetve a város 
honlapján (www.kapuvar.hu) folyamatosan elérhetők.  

Kapuvár elkötelezett a klímavédelem iránt. Ezt támasztja alá, hogy 2015-ben elkészült az Integrált 
Településfejlesztési Stratégia, mely a környezeti szempontokat előtérbe helyező városfejlesztési 
elvek érvényesülése tükrében olyan fejlesztések megvalósulását tűzte ki célul, amelyek az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának mérsékléséhez járulnak hozzá (pl.: az intézmények az 
önkormányzat segítségével környezetszennyező kazánjaikat napelemekre cserélték, a régi, huzatos 
nyílászárókat jól szigetelő modern ablakok, ajtók váltották fel).  

Ennek a folyamatnak a következő lépése volt, hogy 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.  
A stratégiák teljes terjedelemben megtekinthetők a város honlapján, az alábbi linkeken: 

http://www.kapuvar.hu/_site/doc/catalog312612/its_v_gleges.pdf  

http://www.kapuvar.hu/_site/doc/catalog312612/klimastrategia2020_2030.pdf  

A szén-dioxid-kibocsátás csökkentését segíti elő Kapuváron, az egykori Lengyár területén elkészült, és 
üzemelő, mintegy 25 megawatt csúcsteljesítményű naperőmű is. A fejlesztés egy 220 ezer 
négyzetméteres iparterületen valósult meg, és a gigaberuházás során mintegy 76 ezer napelempanelt 
szereltek fel.  

2. Zaj- és rezgésvédelem 

Az üzemi, illetve szabadidős zajforrások (pl.: vendéglátó egységek) zajkibocsátása tekintetében a 
Kapuvári Polgármesteri Hivatalhoz 2020-ban egy esetben érkezett lakossági panasz, zajkibocsátási 
határérték megállapítás iránti kérelmet pedig 2 esetben nyújtottak be vendéglátó egységet üzemeltető 
ügyfelek. A panasz kivizsgálására és a zajkibocsátási határértékek megállapítására egyaránt sor került.  

2020-ban 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, a korai, vagy vasárnapi fafűrészelés által okozott zajkeltés bosszúságot okozhat a 
szomszédoknak. A felsoroltakra az ágazati jogszabályok előírásai nem vonatkoznak, Kapuváron pedig 
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e kérdéskör szabályozására nem készült helyi zajrendelet, így hatósági engedély nélkül végezhetőek a 
fenti tevékenységek. 

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 51 km hosszú, új szakaszának átadásán túl, hogy 2020-ban megújult a Zrínyi utca és a 
Széchenyi 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.  

A Szolgáltató ügyfélszolgálati irodát működtet a városban, melynek elérhetőségei: 
Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 5/A. 
Telefon: 06 30/289-39-96 
E-mail: simon.imre@stkh.hu  

Az ügyfélszolgálat nyitva tartása: 
hétfő, kedd, szerda: 800-1200 
csütörtök: 800-1200 és 1300-1700 

A 2020-as év nagy része a koronavírus világjárvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet, illetve 
járványügyi készültség miatt rendhagyó módon zajlott. Az ügyfélszolgálati irodában hosszú ideig 
szünetelt a személyes félfogadás, de a Szolgáltató tájékoztatása szerint elektronikus úton, illetve 
telefonon is zökkenőmentesen zajlott a lakosság ügyeinek intézése. 
A Szolgáltatóval kapcsolatos további adatokról, valamint az általuk végzett tevékenységekről teljes 
körű és naprakész információk találhatóak a www.stkh.hu weboldalon.  
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 Hivatal 
Igazgatási Osztályán (9330 Kapuvár, Fő tér 1. I. emelet 11. iroda) kiállított igazolással bizonyíthatják.  
Az igazolások kiállítása írásos kérelem benyújtását követően történik. A kérelem elérhető a 
http://www.kapuvar.hu/ugyintezes/urlap/?doc4_op=download&doc4_id=1779&doc4_fid=6914 linken. 
2020-ben a Szolgáltató folytatta felülvizsgálatát a 60 literes gyűjtőedény használatára vonatkozó 
jogosultságoknak, ezért 156 lakos kérte az igazolás kiállítását, hogy a továbbiakban is kisebb 
űrtartalmú kuka használata után fizethesse a közszolgáltatás díját. 
A városban 3634 háztartás veszi igénybe az STKH Kft. által nyújtott közszolgáltatást. A díjhátralékkal 
rendelkező ügyfelek száma a bázisévben összesen 568 volt, a 2019-es 551, illetve a 2018-as 239-hez 
képest.  
A Szolgáltató a város közigazgatási területéről 2020-ban 2.843.321 kg háztartási hulladékot gyűjtött 
be. Lomtalanításra nem került sor.  
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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. Hetente egyszer, kedden van nyitva 8-13 óráig.  
Fontos tudni, hogy a zöldudvarba azok a közszolgáltatási szerződéssel rendelkező magánszemélyek 
vihetik hulladékukat, akik nem rendelkeznek díjhátralékkal, és a szolgáltatási területen élnek.  
A beszállított hulladékok után külön díjat nem kell fizetni.  
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 1m3 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 30kg 12 
Textil  használható, tisztára mosott 

ruhanemű 
 

Termékként nem használható 
gumiabroncs 

Személygépkocsi gumi, felni nélkül 5db 2 

Beton tégla cserép kerámia 
frakció, vagy azok keveréke 

törmelék 1200kg/1m3 1 

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

10kg 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 50kg 1 

Kiselejtezett elektromos, ill. 
elektronikai berendezések 

monitor, DVD lejátszó, rádió, 
fényképezőgép,  

50kg 2 

Műanyagok kerti bútorok, redőnyök (fém 
nélkül), játékok 

20kg 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 2020-ban:  

- vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék: 333 kg, 
- hulladékká vált gumiabroncs: 16.010 kg, 
- beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy keverékük: 83.640 kg, 
- vas és acél: 940 kg, 
- elemek és akkumulátorok: 110 kg, 
- kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések: 8.130 kg, 
- veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések: 3.730 

kg, 
- lom hulladék: 180.296 kg, 
- ólomakkumulátor: 65 kg, 
- üveg: 2.930 kg 

A kapuvári háztartásokból 2020-ban zsákokban 128.315 kg csomagolási hulladékot (papír és 
műanyag) gyűjtött be a Szolgáltató, a zöldhulladék mennyisége 29.766 kg volt.   

A szelektív szigeteken üveg, műanyag, fém és papír csomagolási hulladékfrakciók elhelyezésére van 
mód. A Szolgáltató tájékoztatása alapján a szigetekről 2020-ban mindösszesen 153.699 kg hulladék 
elszállítására került sor.  

A kidobott, dísze vesztett karácsonyfák begyűjtött mennyisége a bázisévben 8620 kg volt.  

2020-ban 7 közigazgatási hatósági eljárás indult hulladék jogellenes elhelyezése ügyében. Hat esetben 
hulladékgyűjtő szigetet érintett a jogsértés, egy esetben pedig magánterületen felhalmozott hulladék 
miatt kellett intézkedni. A bizonyítási eljárás lefolytatását követően a lerakott, illetve elhagyott 
hulladék korábbi tulajdonosait hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezte Kapuvár Város 
Jegyzője.  

A város illegális hulladéklerakásainak felszámolásában nagy szerep jutott a Zöld Aktív néven alakult 
Facebook csoportnak. Az általuk elvégzett hulladékmentesítésnek köszönhetően utak menti területek, 
árkok tisztultak meg. Az önkéntesek kitűzött célja a Kapuvárról kivezető utakat megtisztítása volt, 
amit sikerült is teljesíteniük az önkormányzat és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. segítségével.  
A csoport önkéntesei az út menti szemétgyűjtéssel folyamatosan segítik az önkormányzatot, és a 
felderítésben is komoly szerepet játszanak.  

A magyar kormány a Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv keretében - „Tisztítsuk meg az 
Országot!” elnevezéssel - nagyszabású programot indított az illegális hulladéklerakó helyek 
felszámolására. A pilot-programban mintahelyszínként Kapuvárt is kiválasztották. 

A támogatás keretein belül az önkormányzat vállalta, hogy a város közigazgatási területén elszórtan 
kialakult 7 helyszínen felszámolja az illegális lerakókat, a hulladékot összegyűjti, továbbá az arra a 
célra kijelölt, hatósági engedéllyel rendelkező lerakóhelyre szállíttatja. 
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Az érintett illegális hulladéklerakó helyek a következők voltak: 

- Újhíd utca vége (1025 hrsz.) 
- Garázssor mögötti közterület (1332/11 hrsz.) 
- régi Lőtér előtti közterület (1323/10 hrsz.) 
- Bem utcai sportteleptől délre (4314 hrsz.) 
- Ady E. utca 12. melletti közterület (2531/24 hrsz.) 
- Felsőmező utcai közterület (0138 hrsz.) 
- Zrínyi u. folytatásában lévő árok (034 hrsz.) 

A program keretén belül a felsorolt helyszíneken mintegy 700 köbméter vegyes települési hulladék 
elszállítására és kezelésére került sor 2020 szeptemberében.  

Az illegális lerakók felszámolásával párhuzamosan az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
bevezette az ingyenesen letölthető HulladékRadar elnevezésű mobil alkalmazást, melynek célja az 
illegális szemétlerakás terjedésének megakadályozása. Az alkalmazás biztosítja a lakosság számára az 
illegális hulladéklerakó helyek bejelentését, mely az illetékes hatósághoz érkezik meg. 

Az applikációval - rövid regisztrációt követően - egyszerűen lehet bejelentéseket tenni, így az illegális 
hulladékot az illetékes hatóság gyorsabban és hatékonyabban tudja eltávolítani vagy eltávolíttatni. 

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.  

2020-ban Kapuvárról 390 m3 nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtésére került sor a 
lakosságtól és a közületektől. 

A Pannon-Víz Zrt. nyilvántartása szerint 2020. december 31-én Kapuváron 4920 db szennyvízbekötés 
volt. Ez hetvennel több, mint 2019-ben. 

A Kapuvári szennyvíztisztítóban 2020-ban 889 m3 szennyvíziszap keletkezett, melynek hasznosítása a 
tárgyév szeptemberében a környező termőföldekre való kiszórással valósult meg. 

A telepen 2013-ban fejlesztették a szennyvíziszap-rothasztási rendszert, akkor azonban a termelődő 
biogáz hasznosítására alkalmas gázmotor beszerzése elmaradt. 2020-ban az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium a vízi közművek energiahatékonyságának fejlesztésére kiírt pályázatán az 
önkormányzat és a szolgáltató sikeresen vett részt, így ötven százalékos önrész mellett be tudták 
szerezni a szükséges gázmotort. A kiépítendő rendszer fő eleme egy 80 kilowatt teljesítményű, a 
termelődő biogázt hasznosító motor, mely elektromos áramot termel. Az így előállított áram 
mennyisége a szennyvíztelep energiaigényének több mint felét biztosítja, jelentős megtakarítást 
eredményezve. A gázmotorral külső hálózatra nem történik termelés, kizárólag a telep 
energiaigényének kielégítését szolgálja. 
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4. Zöldfelület gazdálkodás 

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

A Kapuvári Kertészet és a Kapukom Kft. jóvoltából 2020-ban sem maradt el az immár 
hagyományosnak mondható muskátli vásár. A Kerékpáros Centrumnál közel 9 ezer virág talált 
gazdára. Muskátli, petúnia, tölcsérjázmin, és a Kapuvári Kertészet tápanyagban dús, előrekevert 
virágföldje is megvásárolható volt. 

A már korábban említett járványhelyzet miatt a virágosztás során három átvevőhelyet állítottak fel, 
ahol a Kapukom Kft. munkatársai önkéntes segítőkkel szolgálták ki a vevőket. 

A biztonsági előírások figyelembe vételével külön átvevőhelyen kapták meg a virágaikat azok, akik 
telefonon előrendeltek, akik 65 év felettiek, és akik még nem töltötték be a 65. életévüket. 

Újítás volt ebben az évben, hogy előzetes rendelések alapján előre összeállított csomagok is voltak, 
amelyet külön „expressz-soron” vehettek át az igénylők. Úgy tűnik bevált ez a módszer, így az 
előrendelést a jövőben is alkalmazni kívánják a szervezők. 

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 2020-ban 11 esetben került sor. Kapuvár 
Város Jegyzője az ingatlantulajdonosokat felszólította gyommentesítési kötelezettségük teljesítésére. 
Közigazgatási bírság kiszabására nem került sor, egy esetben kellett elrendelni közérdekű védekezést. 

Az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő 9 darab játszótéren található játszóeszközök 
karbantartása, ellenőrzése folyamatos volt 2020-ban. Kötelező felülvizsgálatra a Győri úti (Penny), 
Fürdő utcai, Táncsics utcai és a Fő téri játszótereknél került sor. Mindegyik játszótér állapota 
megfelelő, a telepített eszközök használata biztonságos. 

Még 2016 év végén az önkormányzat tulajdonába kerültek a Kapuvári Hús Zrt. ingatlanjai. A terület 
rehabilitációja az óta sürgető és fontos feladata lett a városvezetésnek.  

A rehabilitációs folyamat során a több mint 20.000 m2 alapterületű ingatlanokon az ott lévő 38 épület 
elbontása 2019-ben megtörtént, a terület így alkalmassá vált a TOP-2.1.1-16 „Barnamezős terület 
rehabilitációja Kapuváron” című pályázat megvalósítására, az 580 millió forintos európai uniós 
támogatással készülő szabadidő- és élménypark kivitelezésére. 

A cél, hogy minden korosztály számára vonzó szabadidőpark, szabadidős közösségi tér jöjjön létre. A 
Barnamezős beruházás három ütemből áll: a parkolók, a szabadidőpark és a kiszolgáló épületek 
megépítése. A fejlesztés eredményeként fogadó tér és épület, fitnesz park, futópálya, füves sportpálya, 
skatepark, játszótéri elemek és közpark kialakítása valósul meg. 
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A kivitelező 2020-ban a járványhelyzet és az esős időjárás ellenére is tudta tartani a határidőket az 
egyes projektelemek vonatkozásában. Megkezdték a parkolók, gyalogos és egyéb közlekedési utak, a 
közvilágítás és a víziközmű-kiépítéseket. A projekt befejezésének határideje 2022. június 30. 

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 régóta szükség. 

A szolgáltató Kapuvári Üzemmérnökségén ügyfélszolgálati iroda is működik, ennek elérhetőségei: 
Cím: 9330 Kapuvár, Fürdő utca 1. 
Telefon: 06 96/242-944 
Fax: 06 96/595-211 

A kialakult járványügyi helyzet miatt 2020. október 5-től a szolgáltató a fogyasztók és munkavállalók 
biztonságát szem előtt tartva, a személyes ügyfélfogadást és ügyintézést minden ügyfélszolgálaton és 
üzemmérnökségi fiókirodában szüneteltette, ezért előtérbe került a telefonos ügyfélszolgálat, illetve az 
On-line ügyfélszolgálati bejelentő és az On-line mérőállomás bejelentő felület használata.  
A bejelentő felületek 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  

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

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, mely a https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas, vagy a 
http://www.kapuvar.hu/ugyintezes/urlap/?doc4_op=download&doc4_id=1779&doc4_fid=4164 
linkeken érhető el. 2020-ban a beérkezett lakossági kérelmek alapján 4 engedély kiadására került sor. 
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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/, 
- 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 növények gondozása, kezelése, a hiányzó egyedek pótlása minden évben visszatérő feladat. A helyi 
védelem alá vont fák állapota megfelelő.  

7. Épített környezet 

Az 1995-ben hatályba lépő Ktv. célként fogalmazta meg az ember és környezete harmonikus 
kapcsolatának kialakítását, a környezet egészének, valamint elemeinek és folyamatainak magas szintű, 
összehangolt védelmét, a fenntartható fejlődés biztosítását. A fogalmak szorosan összekapcsolódnak, a 
természeti környezet mellett foglalkozni kell az építési munka eredményeként létrejött környezettel is, 
amikor környezeti állapotról beszélünk. 
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A vizsgált bázisév a sok nehézség (költségvetési bevételek elvonása, kialakult járványügyi helyzet) 
ellenére is jó pár beruházás megvalósulását eredményezte, melyek közül - a már említetteken túl - a 
legjelentősebbek a következők voltak: 

2020 tavaszán került sor a Veszkényi utcai strandfürdő felújításának első ütemére, amely során 
lebontásra kerültek a régi rossz állapotban lévő faépületek, illetve tereprendezés és járdafelújítás is 
történt.  
Továbbá 100 millió forint önerőből a tanmedence és a strand gépészetének, közműrendszerének 
felújítása is elkezdődhetett. A munkálatokat és a tervezett nyitást le kellett állítani a kialakult 
veszélyhelyzet, illetve járványügyi készültség miatt. A tavaszi munkák után azonban a csővezeték 
cseréjére, illetve a fürdőmedencék felújítására is sor kerülhet, mivel év végén Kapuvár 300 millió 
forint kormányzati támogatást kapott a felújításra. A fejlesztések révén nagymértékben nő az 
üzembiztonság, így a járványhelyzet megszűnésével az újranyitás is lehetővé válik.  

A város régi vágya vált valóra azáltal, hogy a házhelyi városrész családi házas övezetében sikerül 
felépíteni egy 40 férőhelyes bentlakásos idősotthont, melynek kivitelezése két ütemben valósul meg 
vissza nem térítendő kormányzati támogatásból.  

Az Ipari Parkban, önkormányzati tulajdonban lévő területen készült el 2020-ban a város 
szolgáltatóháza. Az iroda-raktár épület célja, hogy a helyi vállalkozásoknak teret biztosítson 
működésükhöz. 

Az épített környezet alakítása, fejlesztése a városban nem csak az önkormányzat érdeme, hiszen 
kormányzati támogatásból és az egyház híveinek adományai segítségével a gartai és a házhelyi 
templom tetőszerkezetének felújítása is megvalósulhatott.  

Említést érdemel továbbá, hogy 2020-ban a GYSEV Zrt. megkezdte a kapuvári vasútállomás 
épületének komplett felújítását, mely során az épület külső szigetelést és festést kap, teljes körűen 
felújítják a várótermet, a pénztárakat, valamint a mosdó- és WC-helyiséget, átalakítják és bővítik a 
gépjárműparkolót, cserélik a parkoló alatti közműveket és megoldják a terület vízelvezetését.  

 
 
Kapuvár, 2021. március 24. 
 
 
 
 
 
 Kapuvár Városi Önkormányzat 

 
 
 
 
 
 
 
A tájékoztatót készítette:  Humán Iroda Igazgatási Osztály 
 Gazdasági Iroda Városfejlesztési Osztály 


