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ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2019. április 10-i ülésére 
 

 

Előterjesztés címe és tárgya:  Jelentés Bana 2018. évi környezeti állapotáról 

 

Tárgykört rendező jogszabályok: 

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

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság! 

 

A települési önkormányzat „A környezet védelmének általános szabályairól” szóló 1995. évi 

LIII. törvény 46.§ (1) e) pontjában foglaltak alapján (mely bekezdés meghatározza az 

önkormányzat számára a környezet védelme érdekében ellátandó feladatokat) illetékességi 

területén elemzi, értékeli a környezet állapotát, és arról szükség szerint, de legalább évente 

egyszer tájékoztatja a lakosságot, mely tájékoztatás tekintettel a környezetszennyezés egyre 

növekvő mértékére, évről-évre fontosabbá válik.  

Kiemelt jelentőségű kérdés a környezetvédelem és a természeti értékek, erőforrások 

megóvása, és a környezeti károk megelőzése, valamint a környezetkárosító hatások 

korlátozása illetve megszüntetése.  

Önkormányzatunk feladatai között szintén kiemelkedő jelentőségű a kialakult környezeti 

károk felszámolása és a megfelelő környezeti állapot helyreállítása településünkön. 

 

 

1. A települési környezet és a közterületek tisztasága 

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

belül a közterek gondozására, a Jókai-sír és a hősi Emlékpark gondozására, a 

településen található játszótér folyamatos rendezésére. 

A közterületek tisztítását, gondozását és a köztemetők üzemeltetését az önkormányzat 

az előző évekhez hasonlóan, 2018-ban kettő fő alkalmazott foglalkoztatásával látta el. 

A fű és cserjegondozási tevékenységet, a csapadékvíz elvezető rendszer 

karbantartását, a köztemetők gondozását, továbbá a téli időszakban a parkolók, járdák 

hó- és jégmentesítését a közmunka program keretén belül alkalmazott közmunkások 

végezték. 

 

2. Csapadékvíz-elvezetés 

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

belterületi vízelvezető árkok a Bana-Bábolna csatornába csatlakoznak. Mind az 

árokrendszer, mind a befogadó csatorna folyamatos karbantartásra, felújításra szorul.  

Az önkormányzat 2016-ban sikeres pályázatot nyújtott be belterületi csapadékvíz 

elvezetésre, azonban a kiírt „Bana csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése (TOP TOP-

2.1.3-15)” pályázatot az önkormányzat pályázó hiányában eredménytelennek 

nyilvánította. 

 

3. Kommunális szennyvízkezelés, -gyűjtés, -elvezetés, -tisztítás  

Bana szennyvízcsatorna-hálózata teljes mértékben kiépített, a rákötési arány 90 % 

felett van. A csatornahálózat az önkormányzat tulajdonát képezi, a szennyvíztisztító 

telep négy település (Mezőörs, Rétalap, Bőny, Bana) tulajdona. A teljes rendszer 

üzemeltetését a Pannon-Víz Zrt. végzi. 

 

 



4. Települési hulladékgazdálkodás 

A településen a szilárd hulladék szelektív elszállítását – közszolgáltatási szerződés 

keretében –a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás látja 

el.  Szelektív hulladékgyűjtésre, mely kiterjed a papír, üveg, fém és műanyag 

hulladékokra, 2 gyűjtőszigeten van lehetősége a lakosságnak. A bio edényeket heti egy 

alkalommal, a maradékos edényeket pedig kéthetente ürítik, illetve szállítják. 

A hulladék elszállítása a győri-sashegyi hulladéklerakóba történik.  

A bábolnai szennyvíztisztító teleppel szomszédos ingatlanon 2010 óta működik 

hulladékgyűjtő udvar, melynek feladatai: 

- A lakosság által szelektíveen 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. 

 

5. 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.  

 

6. Légszennyezés 

Bana község levegőtisztasága jónak mondható. A gépjárműforgalom okozta 

légszennyezés nem jelentős, ipari mértékű légszennyező forrás a településen nem 

található. 

 

7. Energiafelhasználás, energiagazdálkodás  

A környezeti szempontból kedvező, megújuló energiaforrások alkalmazása 

községünkben sajnos még mindig nem számottevő. 

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

ellátást az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. biztosítja. 

 

8. Zöldterület-gazdálkodás 

A települési zöldterület karbantartása fontos feladat, melyet a lakosság és az 

önkormányzat együttesen – előbbi a magán területek, utóbbi a közterületek 

gondozásával – 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. 

 

 
 

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Bana község 2018. évi környezeti állapotára 

vonatkozó jelentést elfogadni szíveskedjenek. 

 

Bana, 2019. április 1. 

 

 

               Horváth Márta s.k. 

                    polgármester 




