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I. Települési feladatok 

A helyi Önkormányzatok környezetvédelmi feladatainak keretét a környezet védelmének általános 

szabályairól 1995. évi LIII. tv. (a továbbiakban: Kvt.) határozza meg a 46. §-ban, melyek a 

következők:  

a) az Önkormányzat biztosítja a környezet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtását, 

ellátja a hatáskörébe utalt hatósági feladatokat; 

b) önálló települési környezetvédelmi programot dolgoz ki a 48/E. §-ban foglaltak szerint, 

amelyet képviselő-testülete (közgyűlése) hagy jóvá; 

c) a környezetvédelmi feladatok megoldására önkormányzati rendeletet bocsát ki, illetőleg 

határozatot hoz; 

d) együttműködik a környezetvédelmi feladatot ellátó egyéb hatóságokkal, más 

önkormányzatokkal, egyesületekkel; 

e) elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de 

legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot; 

f) a fejlesztési feladatok során érvényesíti a környezetvédelem követelményeit, elősegíti a 

környezeti állapot javítását. 

Települési szinten az önkormányzatoknak a környezetvédelemmel kapcsolatos 

legmarkánsabb eszközük a helyi rendeletalkotásban van, ugyanakkor a környezetvédelemben rejlő 

lehetőségek nagyban attól függenek, hogy ezekben a rendeletekben mennyire és milyen 

környezetvédelmi elveket érvényesítenek.  

Rendeletek szempontjából megkülönböztethetjük azokat, melyeket kötelező az 

önkormányzatnak megalkotni. Például a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény (a 

továbbiakban: Ht.) 35.§ (1) bekezdése kötelezettséget állapít meg rendeletalkotás tekintetében a 

települési önkormányzat képviselő-testületének a hulladékgazdálkodással kapcsolatban helyi 

szinten.  

Jogszabályalkotás szempontjából másik körbe tartoznak azok a rendeletek, melyek esetén a 

környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 48. 

§ (1) bekezdés alapján a települési önkormányzat az országos előírásokhoz képest szigorúbb 

előírásokat is meghatározhat. Ezt a jogot Alkotmánybíróság is megerősítette, és kimondta, hogy 

tekintettel arra, hogy a környezetvédelem helyi közügynek minősül, a helyi önkormányzat akkor is 

alkothat a központihoz képest szigorúbb rendeletet, ha arra törvény vagy kormányrendelet 
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kifejezetten nem is hatalmazza fel.1  Végül lehetőség van olyan körülményeket is szabályozni, 

melyeket országos szintű norma nem rendez. 2  

A Kvt. 48. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat köteles a környezetvédelmi tárgyú 

rendeleteit a szomszédos önkormányzatoknak tájékoztatásul megküldeni, illetve az illetékes 

környezetvédelmi hatóság részére véleményezésre megküldeni.  

Az önkormányzati igazgatásnak helyi közügyként része a környezetvédelem, illetve központi 

jogszabályok az államigazgatási hatáskörök egy részét az önkormányzati szervekre, a 

polgármesterre, illetve a jegyzőre telepíti. 

II. Jogszabályi háttér 

Magyarország 2011-ben elfogadott Alaptörvénye, jelentős lépést tett az egészséges 

környezethez való jog hatékonyabb biztosítása és érvényesítése felé. Az Alaptörvény P. cikk (1) 

bekezdése szerint “a természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a 

biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet 

közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való 

megőrzése az állam és mindenki kötelessége”. A korábbi Alkotmányhoz hasonlóan az egészséghez 

való jog és az egészséges környezethez való jog külön pontban maradt meg, melyek azonban szoros 

logikai kapcsolatban állnak egymással. Az Alaptörvény XX. cikk (2) bekezdése szerint az 

egészséghez való jog érvényesülését “Magyarország genetikailag módosított élőlényektől mentes 

mezőgazdasággal, az egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hozzáférés biztosításával, a 

munkavédelem és az egészségügyi ellátás megszervezésével, a sportolás és a rendszeres testedzés 

támogatásával, valamint a környezet védelmének biztosításával segíti elő”. Az Alaptörvény elismeri 

és érvényesíteni rendeli az egészséges környezethez való jogot, a szennyező fizet elve és a 

hulladékimport korlátozása révén (Alaptörvény XXI. cikk). 3 

Az Alaptörvény 32. cikke rögzíti, hogy a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése 

körében milyen feladatokat lát el.  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban: 

Mötv.) 13. §-a rögzíti a helyi önkormányzatok által ellátandó helyi közügyeket, valamint a helyben 

biztosítható közfeladatokat, melyek között a következő feladatoknak van környezetvédelmi 

vonatkozása: környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, 

 

1 Fodor László: Környezetjog. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2015 

2 Bányai Orsolya, Barta Attila: A települési környezetvédelem elméleti és gyakorlati megközelítései, Gondolat Kiadó, 

Budapest 2018  

3 dr. Berki Zsuzsanna, dr. Gajdics Ágnes: Jogi és gyakorlati útmutató a környezetvédelmi ügyekben való közösségi 

részvételhez, Támogatta a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA-UN-16-SZ-0916)  



 

 

5 

 

rovar- és rágcsálóirtás), helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 

hulladékgazdálkodás, illetve a víziközmű-szolgáltatás.  

A környezeti és természetvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

71/2015 (III.30.) Korm. Rendelet 9. § (1) g) pontja a polgármestert, az i) pontja a jegyzőt nevesíti 

környezetvédelmi hatóságként.  

III. Domaszék általános bemutatása 

Domaszék a Dél-Alföldön, Szegedtől 11 km-re 

nyugatra fekvő nagyközség. Nyugaton Mórahalom, 

északnyugaton Zákányszék és Bordány, keleten 

Szeged, délen Röszke határolja. A vasútállomás 

nélküli település az 55-ös főúton közelíthető meg.  

Terület nagyság 5 215 hektár a KSH adatai szerint. A 

Domaszék lakossága folyamatosan növekszik, a 

szegedi kistérség egyik legdinamikusabban fejlődő 

települése. Lakóinak száma a természetes fogyás ellenére nőtt a rendszerváltozás óta. 2021-ben 

5147 fő volt, ebből 2522 fő nő, 2625 fő férfi.4 A belterületi és külterületi (főként tanyai) lakosok 

száma közel azonos. 

 

Domaszéken nincs Natura 2000-es terület, de nagyságrendileg 200 állatfaj élőhelye. 5 

 

4 KSH: http://www.ksh.hu/apps/hntr.telepules?p_lang=HU&p_id=13383 (letöltés dátuma: 2021. október 8.) 

5 Forrás: http://web.okir.hu/sse/?group=KAR (TIR) (letöltés dátuma: 2021. május 29.) 

http://www.ksh.hu/apps/hntr.telepules?p_lang=HU&p_id=13383
http://web.okir.hu/sse/?group=KAR
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Domaszéken található országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal védett természeti terület, 

szikes tavak, országos ökológiai hálózat, egyedi tájérték nem található.  

IV. Környezetvédelem, természetvédelem 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény (továbbiakban: 

Ktv.) felhatalmazást ad a Kormánynak, hogy rendeletben határozza meg a települési önkormányzat 

polgármesterének és jegyzőjének részletes környezetvédelmi államigazgatási hatáskörét. 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. Rendelet 9. §-ában a Kormány a jegyzőt 

környezetvédelmi hatóságként jelöli ki, a 13.§ természetvédelmi hatóságként nevesíti. 

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a környezetvédelemről szóló 

6/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete szabályozza 2022. május 2. napjától ebben a tárgyban a 

kérdéseket. A Környezetvédelmi rendeletet előzetesen véleményezte a Csongrád-Csanád Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladákgazdálkodási Főosztály 

Környezet és Természetvédelmi Osztálya, mely szerint a rendelet a különböző szintú jogszabályi 

háttér figyelembevételével, a környezettudatosság, fenntarthatóság szem előtt tartásával került 

kidolgozásra. A rendelet a környezeti elemekre hatást gyakorló emberi tevékenységekre fogalmaz 

meg előírásokat, célul tűzve ki -a megelőzés és elővigyázatosság elve alapján – a várható 

környezetterhelések és környezetszennyezések elkerülését, kiküszöbölését, a várható kockázatok 

minimalizálását. Ezek figyelembevételével véleménye szerint a rendeletet megfelelő 

kidolgozottságú, a környezet védelmének hatékony eszköze a jogi szabályozás szintjén.  
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V. Levegő minőség 

Az egészséges környezet alapkövetelménye a jó minőségű levegő, mely a földi élet 

nélkülözhetetlen eleme. A szennyezett levegő élettani hatása közismert, a szennyezett levegő 

azonban az épített és egyéb környezetre is nagy hatást gyakorol. A levegő minőség védelme 

szorosan kapcsolódik a klímavédelemmel ugyanis, a levegő minősége nem csak a talaj közelében, 

hanem a légkör egészében, tehát az éghajlat szempontjából is nagy szerepe van.6  A környezeti 

levegő minősége több tényezőtől függ, pl. a kibocsátott szennyező anyagok mennyiségétől, a 

meteorológiai helyzettől, a terület domborzati viszonyaitól, a beépítettségtől, illetve az egyéb 

területekről érkező szennyezés mértékétől. 

Hazánkban a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. Rendelet szabályozza a 

levegő terheléssel kapcsolatos kérdéseket.  

A Kormány 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendeletében biztosította, hogy Kvt. rendelkezéseitől 

eltérően 2021. január 1-jétől a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 

szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe 

tartozzék a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és 

kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása.  

Domaszéken 2021. március 15. napjával vesztette hatályát a 2016. július 1. napjától 

alkalmazandó avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről szóló 12/2016. (VI. 30.) önkormányzati 

rendelet. 

Fenti önkormányzati rendelt hatályon kívül helyezését követően a Csongrád-Csanád Megyei 

Kormányhivatal már több alkalommal 25.000,- Ft levegőtisztaság-védelmi bírság megfizetésére 

kötelezett egy-egy domaszéki lakost.  

A befizetett bírság 30%-a, 7.500,- Ft, a Kvt. 58. § (2) bekezdés b) pontja alapján Domaszék 

Nagyközségi Önkormányzatát illeti meg. Ezen bírságokból befolyt összeg is megteremti egy 

környezetvédelmi alap létrehozásának indokoltságát. Az új, jelenleg hatályos környezetvédelemről 

szóló rendelet a levegő tisztaságra is kitér. 

Magyarország egész területét lefedő levegőminőségi mérőhálózatot a Kormányhivatalok 

üzemeltetik. Konkrétan Domaszéken nem végeznek légszennyezettségre vonatkozó méréseket. A 

légszennyezettséget mérő automata állomás Szegeden működik, nagyvárosi jellege miatt ennek 

adatait Domaszéken nem lehet hasznosítani. A légszennyezettségre az adatszolgáltatásra 

kötelezettek által beküldött adatok alapján lehet következtetni.  

 

6 Dr. Fodor László: Környezetjog, Debreceni Egyetem, ÁJTK az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 

támogatásával, Debrecen 2015 
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Levegő minőségét több tényező is befolyásolhatja, melyekre érdemes figyelni. Domaszék 

esetében füstriadó terv elkészítésére nincs szükség, mivel átmenő forgalommal nem kell számolni 

a falu belterületén, mert az 55-ös főútról egy bekötőúton keresztül lehet Domaszékre bejutni. Így 

belterületen a gépjármű közlekedésből származó jelentős szennyezőanyag kibocsátással nem kell 

számolni. Az ipar nem jelentős Domaszék belterületén, így nem találunk jelentős szennyezőanyag 

kibocsátó gyárakat, műhelyeket, jelenleg folyamatban van egy ipari park kialakítása külterületen, 

de ennek hatásairól még korai lenne beszélni. A falu teljes belterületén kiépítésre került a gázhálózat, 

így sokan a gázzal fűtenek, de nagy számban vannak, akik vegyes tüzeléssel fűtik házukat. A 

lakossági szilárd tüzelés jelentő forrása a légszennyezettségnek, ennek egyik oka a földgáz ára (bár 

a rezsicsökkentéssel az árak nyomva vannak jelenleg). A fa és szén, háztartási tüzelési alkalmazása 

során jelentős mennyiségű légszennyező anyag, kisméretű szálló por kerül a levegőbe. A téli 

időszakokban ez okozhat kisebb légszennyezettségi problémát.7 

Figyelni kell a szállópor és pollenszennyezésre, mely komoly gondot jelent, s melynek 

mértéke minden évben meghaladja a határértéket. 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

SZÉN-DIOXID 2.147.722 2.248.556 1.791.409 1.215.381 1.074.536 1.067.308 
992.840 

Szén-monoxid 512 635 527 493 457 1.345 
1.139 

Nitrogén 

oxidok (NO és 

NO2) 2.186 2.205 1.621 997 902 898 

3392 

Szilárd anyag 424 430 506 412 371 493 
519 

Etil-acetát 11 11 13 13 14 476 
434 

Xilolok 121 118 140 147 153 446 
406 

Butil-acetát 388 376 448 468 488 321 
292 

Kén-oxidok 

( SO2 és SO3 ) 1.852 1.741 943 311 303 250 

241 

Toluol 422 410 488 510 532 180 
164 

Metil-acetát 309 299 357 373 389 0 
0 

8 

 

7 Domaszék környezetvédelmi programja, 2011. SZTE Természettudományi és Informatikai Kar, 

Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék 

8 Forrás: http://web.okir.hu/sse/?group=KAR (letöltés dátuma: 2021. május 29.) 

http://web.okir.hu/sse/?group=KAR


 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érdemes megfigyelni, hogy 2015 és 2017 között a szén-dioxid-kibocsátás milyen drasztikusan 

csökkent. Ebben a két évben több nagy mezőgazdasági fóliában és üvegházban áttértek a kazán 

fűtésről a termál fűtésre. A Kén-dioxiddal kapcsolatban ugyanez mondható el.  

VI. Zaj 

A zaj azon környezeti szennyezések egyike, mely leginkább elterjedt a lakosság körében. 9 A 

zajnak sokféle eredete lehet. Az uniós jogforrások a következők területekre terjednek ki: a háztartási 

készülékek zajkibocsátásról szóló 86/594/EGK irányelv, a kültéri használatra tervezett 

zajkibocsátására vonatozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 2000/14/EK irányelv, 

valamint a környezeti zaj értékelését és kezelését a 2002/49/EK irányelv szabályozza. 

 

9 Magyar Szabványügyi Testület honlapja: http://www.mszt.hu/web/guest/jogszabalyok-a-zaj-es-a-rezges-

temakoreben (letöltés dátuma: 2021. november 3) 
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A zajra vonatkozó alapvető magyar jogforrás a Kvt., melynek 31.§-a foglalkozik a zaj ér 

rezgéssel. A zaj és a rezgés elleni védelem kiterjed mindazon mesterségesen keltett 

energiakibocsátásokra, amelyek kellemetlen, zavaró, veszélyeztető vagy károsító hang-, illetve 

rezgésterhelést okoznak. A zajjal kapcsolatos részletszabályokat a környezeti zaj és rezgés elleni 

védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban Zaj rendelet) 

tartalmazza. A Zaj rendelet megkülönböztet környezeti zajt, építési zajt, közlekedési zajt, környezeti 

zajt, szabadidős zajt, üzemi zajt. 

Domaszék Község képviselő-testületének 21 éves zaj- és rezgésvédelem helyi szabályairól 

28/2001. (XII.1.) kt. rendeletét az új Környezetvédelmi rendelet hatályon kívül helyezte és 

újraszabályozta ezt a területet. 

Domaszéken alapvetően 3 csoportba tudnám sorolni a zajjal kapcsolatos panaszokat. Az egyik 

az 55 sz. Főút mellett lakók panasza a 

közlekedésből eredő gépjárművek, 

nehézgépkocsik, buszok és kamionok által 

kiadott hanghatások. A zajvédő fal sok 

esetben tud segíteni ezeken a problémákon, 

bár sokaknak esztétikai kifogásaik vannak a 

fallal szemben. Az 55. sz. Főút újítása 

közben számos helyre telepítettek zajvédő 

falat, de Domaszék térségében nincs. Erre 

vonatkozó igényt a Csongrád-Csanád 

Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály, 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi 

Osztályához kell benyújtani, akik felhívják 

a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Csongrád-

Csanád Megyei Igazgatóságát, hogy 

zajvizsgálatot végezzenek el, majd ezt 

követően -amennyiben a kérelmező 

kérelme megalapozott-, kihelyezésre 

kerülhet a zajvédőfal. Tehát ebben az 

eljárásban nem a település valamely 

intézménye jár el.  
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A második és harmadik kategóriát akár egynek is lehetne venni. Ezek általában birtokvédelem 

területéről jönnek. Az egyik hanghatás tipikus forrása a traktor. Ugyanis mezőgazdasági településen 

az ebből élők, ha szezon van, hétvégén és ünnepnapon is dolgoznak, sőt nyáron főleg éjszaka. A 

településrendezési terv szerint hiába vannak a szántók nagy része mezőgazdaságra szánt területeken, 

a közelben tanyák lehetnek, sőt olyan ingatlanról is érkezett szintén általános mezőgazdasági 

területről birtokvédelmi kérelem, ahol lakóingatlan sincs, csak egy gazdasági épület, de a panaszos 

lakcíme oda van bejelentve. 10 A másik birtokvédelemmel kapcsolatos kategória, amikor valamelyik 

szomszéd állata ad ki olyan hanghatást, pl. ugat a kutya (husky vonyít) amely sérti az ingatlan 

birtokosát a birtok háborítatlan használatában, vagy a kutyasétáltató szándékosan lassan sétáltatja a 

kutyát annak érdekében, hogy az összes kerítés mögött lévő kutya jobban ugasson. Bár többször 

kívántak már birtokvédelmi eljárást indítani ilyen, vagy hasonló esetben, a felek között eddig 

sikerült békés megoldást találni eljárást nélkül.  

VII. Domaszék és a víz 

„Nincs élet víz nélkül, hiszen az minden emberi tevékenységhez nélkülözhetetlen.” 11 

2010. július 28-án az ENSZ Közgyűlése határozatában alapvető emberi jogként ismerte el a 

tiszta vízhez és a megfelelő szennyvízelhelyezéshez jutás jogát.  

Magyarország Alaptörvényének P) cikke rögzíti, hogy a természeti erőforrások, különösen a 

termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, 

valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és 

a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége. 

A víz védelmének alapvető hazai jogforrásai a környezet védelmének általános szabályairól szóló 

1995. évi LIII. Törvény (továbbiakban Kvt.) és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény 

(továbbiakban Vgt.). A környezetvédelmi törvény a környezeti elemek között sorolja fel a vizet, a víz 

minőségének a megóvása a fő követelmény, míg a vízgazdálkodási törvény a vízkészlet mennyiségének 

megóvásáról, a környezeti célok elérését szolgáló észszerű vízgazdálkodásról rendelkezik. A víz 

minőségének és mennyiségének megóvásáról szóló részletes szabályokat kormányrendeletek 

tartalmazzák.  

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a környezetvédelemről szóló 

6/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelet VI. Fejezete vizek védelméről szól, melyben védi a vizeket, 

kötelezettséget ír elő az árkokkal, csatornákkal, átereszekkel kapcsolatban.  

 

10 Kép forrása: Magyar Birtokvédelmi Fórum Facebook csoport (letöltés dátuma: 2021. március) 

11 Európai Vízjogi Charta, Strasbourg, Res(67)10E, 1967. május 26., I. pont. Ezt a dokumentumot a Miniszterek 

Bizottságának ajánlása, az Európai Víz Kartája váltotta fel 2001-ben  
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A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkört első fokon a települési önkormányzat jegyzője, 

valamint bizonyos feltételek fennállása esetén a járási hivatal, másodfokon a megyei 

kormányhivatal gyakorolja. Felügyeleti szervként a megyei kormányhivatal jár el. 

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet 

alapján a jegyző engedélye szükséges: 

1) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a 

következő feltételeket együttesen teljesíti: 

2) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények 

védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen 

lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy 

rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel 

kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel, 

3) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel 

rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási 

igények kielégítését szolgálja, és 

4) nem gazdasági célú vízigény; 

5) A 3) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási 

feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és 

megszüntetéséhez; 

6) az 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását (CE 

megfelelőségi jelöléssel rendelkező szennyvízkezelő berendezések kivételével) és a tisztított 

szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, 

fennmaradásához és megszüntetéséhez. 

Domaszéken 2020-22-ben a következő vízjogi engedélyek kerültek kiadásra: 

2020. évben: 

• vízjogi fennmaradási engedély fúrt kútra: 5 db,  

• vízjogi létesítési engedély ivóvízre: 1 db, 

• vízjogi létesítési engedély szennyvízre: 12 db, 

• vízjogi létesítési víztisztítóra 2 db, 

• vízjogi üzemeltetési víztisztítóra: 1 db, 

• vízjogi üzemeltetési fúrt kútra 2 db, 

• vízjogi üzemeltetési szennyvíz 3 db. 

2021. évben: 
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• vízjogi fennmaradási engedély fúrt kútra: 1 db, 

• vízjogi létesítési engedély szennyvízre: 25 db, 

• vízjogi létesítési víztisztítóra 1 db, 

• vízjogi üzemeltetési szennyvíz 1 db. 

2022. évben: 

• vízjogi fennmaradási engedély fúrt kútra 2 db 

• vízjogi létesítési engedély víztisztítóra 1 db 

• vízjogi létesítési engedély ivóvíz 1 db 

• vízjogi létesítési engedély szennyvíz 11 db 

• vízjogi üzemeltetési engedély ivóvíz 1 db 

• vízjogi üzemeltetési engedély fúrt kútra 1 db 

• vízjogi üzemeltetési engedély szennyvíz 10 db 

A víz alapvető lételemünk, hiszen szervezetünk 60%-át ez alkotja. A hazai feladatokat az 

ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25) Korm. rendelet 

foglalja össze, amely rendelet 6. számú melléklete 2013-ig (jelenleg hatályos melléklet az 

ivóvízbiztonsági terv tartalmi követelményeit tartalmazza) településenként mutatta be a határérték 

feletti ivóvíz-minőségi paramétereket (lásd fenti táblázat), illetve a vízminőségi célállapotot 

kielégítő fejlesztési teendőket. Amint a tábla mutatja Domaszéken arzénnal és ammóniummal kellett 

számolni, mint szennyező anyaggal.12 

Az ivóvízminőség-programok 2011-re befejeződtek, hamarosan a végpontokon a 20-30 éves 

ivóvíz vezetékeket lenne érdemes felülvizsgálni, hogy az ivóvíz továbbra is megfelelő minőségű-e. 

Ezeknek a cseréje több száz millió forintba is kerülhet majd, mely az települések költségvetését elég 

szépen borítaná.  

A védett jogtárgy a környezetünkben található összes víz, amely a föld, a levegő és az élővilág 

mellett környezeti elem, természeti erőforrás, amelyet mind mennyisége, és minősége tekintetében 

védeni kell.13 

 

12 https://mtvsz.hu/dynamic/ivovizminoseg_javito_program_adatlap+esettan.pdf (letöltés dátuma: 2021. október 

10.) 

13 Csókásiné dr. Király Anikó: A víz védelmével kapcsolatos engedélyek, előadás, 2020  

https://mtvsz.hu/dynamic/ivovizminoseg_javito_program_adatlap+esettan.pdf
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A település természeti „adottságai” között kiemelt figyelmet érdemel a belvíz. Domaszék 

környékén főleg a rossz 

vízgazdálkodási és 

gyenge tápanyag 

tulajdonságokkal 

rendelkező 

homoktalajok 

találhatóak. Emiatt igen 

nagy problémát jelent a 

belvíz, száraz 

időszakokban pedig a 

defláció. A homokos 

területekről DK-re található szikes foltokban a belvíz akár hónapokon keresztül megmaradhat.  

Gondot jelent időnként az M5-ös autópálya töltése is, mivel az átmetszi a mélyebb felszíni 

formákat, így eseteként megakadályozhatja a jobb lefolyást az alacsonyabb térszínek felé. A helybeli 

lakosok is megfigyelték, hogy rossz hatással volt az autópálya a talajvízáramlásra, így 

következhetett be, hogy 2006-ban és 2010-ben is a létesítmény fokozta a kedvezőtlen belvíz-

helyzetet. 

Az autópálya vízelvezető rendszere rendelkezik az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (ATIKTVF) által meghatározott engedélyekkel, és 

Domaszék környéki területeken több helyen is lefolyástalan csatornákat, talpárkokat építettek, ahol 

tározással, és szikkasztással oldják meg a pályáról lefolyó vizek elhelyezését. 

Domaszék nagyközségben az elmúlt években több alkalommal történt belvíz elöntés, 2005-

ben, 2006-ban, 2010-ben, 2011-ben és 2015-ben is. A település képviselő testülete és a lakossági 

fórumok több alkalommal foglalkoztak az ingatlanok védelmi lehetőségeivel, a vagyonvédelemmel 

és a további elöntések megelőzésével. Ennek elérésére az Önkormányzat 2006. évben a település 

bel- és külterületének teljes körű munkáira közbeszerzési pályázatot írt ki. A pályázat 

eredményeként 2007. III. negyedévére vízjogi létesítési engedély és tervdokumentáció készült el. 

2010-ben kiépítésre került a csapadék- és belvízelvezetés I. üteme, mely projekt keretében 71 millió 

forintból 2777,45 m hosszúságú burkolt csatornahálózat épült ki, mely 54 lakóház állagmegóvását 

végzi. 2013-ban pedig a II. ütem is megvalósult, melyben 2543,9 m, a csapadék- és belvíz 

elvezetésére alkalmas csatornarendszer készült el. A III. ütem során a kiépített 3100 fm 

csatornaszakasz 171 db ingatlant érintett, amelyek becsült értéke a települési önkormányzat 

vagyonkataszter nyilvántartása szerint mintegy 2.178.007.025,- Ft. A belvízkároktól közvetlenül 
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mentesített lakosság száma: 417 fő. 14  a TOP plusz kiírások között további csatornahálózatokat 

kíván a település kiépíteni. 

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat lehetőségeihez mérten elkötelezett a 

környezetvédelem mellett. Ezt példázza az is, hogy pályázott a Belügyminisztérium által vezetett, 

„Az önkormányzatok integráló és koordináló szerepének megerősítése az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodás érdekében” című, LIFE16 CCA/HU/000115 azonosító számú, LIFE-MICACC című 

projektben. A projekt átfogó célkitűzése, hogy javítsa a legsérülékenyebb magyarországi 

önkormányzatok éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességét, a klímaváltozásból fakadó 

kockázatok csökkentésével. További célja, hogy megerősítse a helyi önkormányzatok koordinációs 

szerepét a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és a felmerülő kockázatok felismerése és kezelése 

terén.  

A projekt keretében 5 hazai településen már megvalósított minta vízmegtartó megoldások 

„replikációjára”, vagyis hasonló megoldás helyi megtervezésére nyílt lehetőség további 5 hazai 

önkormányzat számára. Szakmai szempontok alapján Domaszék Nagyközség Önkormányzata is 

kiválasztásra került az 5 „replikációs” partner egyikeként. A pályázat megvalósítását a WWF Világ 

Természeti Alap Magyarország Alapítvány segíti.  

VIII. Szennyvízelvezetés és –tisztítás, szennyvíziszap kezelés, hasznosítás 

Röszke Község Önkormányzata, illetve Domaszék Nagyközségi Önkormányzat jogi 

személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást hozott 2010-ben létre, a társulás célja a KEOP 

keretében megvalósítani a következő feladatokat:  

⚫ szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

⚫ szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 

Röszke Község, valamint Domaszék Község szennyvízelvezetése és tisztítása része a Nemzeti 

Szennyvíz-elvezetési és –tisztítási Megvalósíthatósági Programnak. Az erről szóló 25/2002. (II.27.) 

Korm. rendelet szerint Röszke és Domaszék együtt alkotnak egy agglomerációt és a rendelet 

mellékletében a 2.000 – 10.000 lakosegyenérték (továbbiakban LE) közötti szennyvízterheléssel, 

normál területen jellemezhető agglomerációk között szerepel, vagyis a rendeletben előírtak szerint 

a települési szennyvizek közműves szennyvíz- elvezetését, a szennyvizek biológiai 

szennyvíztisztítását, illetőleg a települési szennyvizek ártalommentes elhelyezését meg kell 

valósítani, legkésőbb 2015. december 31-ig. 

 

14 Projekt előkészítő tanulmány a TOP-2.1.3-15 kódszámú felhíváshoz 
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A Környezet és Energia Operatív Program „Egységes és tiszta település prioritási tengelyén” 

lévő „Szennyvízelvezetés és tisztítás konstrukció” (KEOP-1.2.0/B) felhívásra nyújtott be a 

Domaszék – Röszke Szennyvíztisztító Fejlesztési Társulás támogatási kérelmet. 

A projektben résztvevő településeken a támogatási kérelem benyújtásakor már üzemelt 

szennyvíztisztító telep a rácsatlakozó szennyvízelvezető rendszerrel együtt. A csatornázottság a 

települések belterületét tekintve mindkét önkormányzat esetében szinte 100 %-osnak tekinthető. A 

településeken nagyrészt vákuumos rendszer kiépítése történt meg, de vannak gravitációs és részben 

nyomott szakaszok is. A korábbi szennyvíztisztító telep építése 1997 évben történt, a 

csatornahálózat építésével együtt. A szennyvíztisztító telep BIO-CLEAR 505 típusú egylépcsős 

biológiai tisztítást biztosított, biológiai nitrogén és foszfor eltávolítással, valamint vegyszeres 

szimultán foszfor kicsapatás lehetőségével. 

A szennyvíztisztító telep létesítményei: 

• Szippantott szennyvíz fogadó 

• Dobszűrő 

• Telepi átemelő 

• SBR biológiai előkezelő reaktor 

• Biológiai reaktor 

o Szubsztrát lebontó zóna 

o Nitrifikáló zóna 

o Redukáló zóna 

o Anaerob zóna 

o Denitrifikáló zóna 

o Oxikus biztonsági zóna 

• Utóülepítő medencék 

• Vegyszeres maradék-foszfor kicsapatás és leválasztás 

• Fertőtlenítő medence 

• Aktív aerob iszapstabilizátor és iszapsűrítő 

• Gépi iszapvíztelenítő 

A korábbi szennyvíztisztító rendszer és annak tisztítási technológiája elavult volt, technikailag 

amortizálódott, energiafelhasználás és üzemeltetési költség tekintetében kedvezőtlen, ezért a 

tervezett kapacitásra egy új, korszerű, technikai és technológiai színvonalában élvonalba tartozó 

szennyvíztisztító rendszert célszerű volt megvalósítani, azzal a megjegyzéssel, hogy a meglévő 

tisztító rendszer valamennyi műtárgya továbbra is hasznosításra került mellékfunkciók betöltésére. 

A projekt célja, hogy olyan változat kerüljön üzembe állításra, amely biztosítja: 

• a településeken keletkező szennyvíz elvezetését és tisztítását, 
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• a csatornahálózat építéséhez és a szennyvíztisztító telep intenzifikálásához szükséges 

beruházásokat, 

• a lehető legjobb műszaki megoldás mellett a legjobb környezetvédelmi eredményt biztosítja 

a legkedvezőbb munkafeltételekkel, és az elérhető legjobb gazdasági hatásfokkal 

működtethető. 

A projekt keretein belül kiépítésre került egy új nyomóvezeték, illetve az összegyűjtött 

szennyvizek megfelelő tisztításának elérése érdekében átalakításra kerül szennyvíztisztító telep.15 

A pályázat 2008-ban került benyújtásra, a megvalósítás 2011-2012-ben történt, a 

szennyvíztisztító telep azóta is működik a Társulás üzemeltetésében.  

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 2. § 20. 

pontja értelmében a viziközmű olyan közcélú vízilétesítmény, amely a település vagy települések 

közműves ivóvízellátását, ezen belül az ivóvíztermelést, az ehhez kapcsolódó ivóvízbázis-védelmet, 

az ivóvízkezelést, -tárolást, -szállítást és -elosztást, felhasználási helyekre történő eljuttatást, 

mindezekhez kapcsolódóan a tűzivíz biztosítását, vagy a közműves szennyvízelvezetés során 

(egyesített rendszer esetén a csapadékvíz-elvezetést is ideértve) a szennyvíz felhasználási helyekről 

történő összegyűjtését, elvezetését, tisztítását, a keletkező szennyvíziszap kezelését és a tisztított 

szennyvíz hasznosítását, elhelyezését szolgálja. Víziközmű kizárólag az állam vagy települési 

önkormányzat tulajdonában állhat. Domaszéken a víziközmű ellátást az Alföldvíz Zrt. biztosítja. Az 

állami tulajdonú víziközmű felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek 

összességét a Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság gyakorolja. Az Alföldvíz 

többségi tulajdonjoga települési önkormányzatok tulajdonában van és csak kis részben (29%) állami 

tulajdonban. Az Alföldvíz anyagi körülményei nem túl fényesek, 2020 januárjában 1,7 milliárd 

forintos veszteségre számított. 16 Az állam nem rég 600 millió támogatást nyújtott az Alföldvíz Zrt-

nek, de ez az összeg féléves működésre elég. A jelenleg működő víziközmű szolgáltatók nagyobb 

része 100 %-os állami tulajdonban van, melynek támogatását az állam finanszírozza, ezért azok 

működése kiegyensúlyozott.  

 

15 Megvalósíthatósági tanulmány: Szennyvíz elvezetés- és tisztítás konstrukció, KEOP-1.2.0/B, Röszke és 

Domaszék községek közös szennyvíztisztító telepének fejlesztése, 2008 

16 Index: Nem tudni, hogy miből lesz víz az Alföldön, (letöltés dátuma: 2020. január 30.) 

https://index.hu/gazdasag/2020/01/30/ivoviz_alfoldviz_hiany_csodveszely/  

https://index.hu/gazdasag/2020/01/30/ivoviz_alfoldviz_hiany_csodveszely/
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Szennyvízzel kapcsolatosban meg kell említeni az ez év júliusában folyamatban lévő eljárást, 

amely egy név nélküli 

bejelentéssel indult. A panaszos 

zokogó hangon arra 

panaszkodott, hogy az egyik 

szomszéd az utcán lévő nyílt 

medrű árokba engedi a 

szennyvizet. Az ügy kivizsgálása 

érdekében eljárás indult. Az 

OTÉK 47 § (5) bekezdése 

alapján „Szennyvíz csak zártszelvényű csatornában vezethető”. A helyszíni szemle során a panaszolt 

beismerte, hogy a kerti medence vizét beleengedték a házi szennyvíz tárolására alkalmas aknába, 

onnan pedig a ki, a közterületre. Az eljárás a szennyvíz elvezetésének a jogszabályi előírásoknak 

megfelelő kiépítésének kötelezésével zárult.  

IX. Hulladékgazdálkodás 

Az Mötv. 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti az önkormányzati hulladékgazdálkodási 

közfeladat az önkormányzat közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi 

szintű részletszabályainak meghatározása, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltató 

kiválasztása, a közszolgáltatási szerződés megkötése.  

A hazánkban 2013. január 1-jével hatályba lépett a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

Törvény (továbbiakban: Ht.), mely a feladat- és hatáskör tartalmi elemeit részletesen megállapította, 

továbbá implementálta a 98/2008/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet így a 

hulladékhierarchia a Ht. hatálybalépésétől Magyarországon is érvényesül.17  

A jogszabály értelmében az önkormányzatnak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

ellátását közszolgáltatóval kötött, legfeljebb tíz évre szóló írásbeli hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződés útján kell biztosítania. Amennyiben szükséges, a szolgáltató 

kiválasztásához – a külön jogszabályban foglaltak szerint – közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.  

Az önkormányzat csak egy közszolgáltatóval köthet szerződést, emiatt volt Domaszéken 

probléma. Ugyanis a hulladékszállítást az FBH Nonprofit Kft. alvállalkozója, a Csongrád Megyei 

Településtisztasági Nonprofit Kft. látta el, a hulladékudvart viszont a Szegedi Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft. üzemeltette. A visszás jogi helyzet miatt a Csongrád Megyei Kormányhivatal 

 

17 Hulladékhierarchia: elsődleges cél a hulladék megelőzés, azonban, ha ez bizonyos körülmények között nem 

lehetséges, akkor a lehető legtöbb hulladék esetében az újrahasználatot, illetve az újrafeldolgozást kell 

alkalmazni, és csak legvégső esetben lehet a hulladékot elégetni vagy lerakni. 
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visszavonta a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. működési engedélyét Domaszéken, 

ezért a hulladékudvar 2020-ban bezárt több hónapra óriás káoszt okozva a hulladékgazdálkodásban. 

Talán ma már közismert a hulladék szelektíven gyűjtésének hasznossága, fontossága. A 

szelektíven gyűjtött hulladékok hulladékhasznosításra kerülnek, így a hulladékból újra nyersanyag, 

vagy másodnyersanyag lesz. Ezért is van a legtöbb településen hulladékgyüjtőpont, hogy a hulladék 

újrafelhasználását elősegítsék. Sajnálatos módon, bár a médiában rendszeresen felmerül kérdés a 

szelektív hulladékgyűjtés, az emberek még mindig nem érzik ennek a fontosságát. Az alábbi képen 

az egyik domaszéki hulladékpontot lehet látni, melynek ürítéséről 2 hetente gondoskodott a 

közszolgáltató. Mint ahogy a 

képen is látható, nem csak 

szelektív, hanem kommunális 

hulladék is kivitelre került a 

hulladékpontra. A közszolgáltató 

elmondása szerint, több 

településen megy körbe a 

hulladékgyűjtő teherautó. Mielőtt 

Domaszékre ér, már két-három 

településen is begyűjti a szelektív 

hulladékot, ami azt jelent, ha 

felteszi a domaszéki kommunális 

hulladékkal vegyített szelektív hulladékot, akkor az átrakóállomáson ő már nem tudja a teherautónyi 

hulladékot szelektíven átadni, csak kommunálisként. Ez két dolgot jelent: drágább és nem is lehet 

újrahasznosítani. Erre tekintettel 2021. szeptember 30. napjával Domaszék Nagyközségi 

Önkormányzat képviselő-testülete megszüntette a hulladékgyűjtőpontokat. Alapvetően ez döntés 

visszalépést jelent a hulladékgazdálkodásban, viszont az, hogy 4-5 hulladéksziget keletkezik egy 

település belterületén egyrészt járványügyi szempontból is aggályos, másrészt településképileg sem 

túl épületes látvány.  

Helyi szinten a képviselő-testületnek Ht. 35.§ (1) bekezdése kötelezettséget állapít meg 

rendeletalkotás tekintetében. A 2021. március 1. napjával a Ht., hivatkozott rendelkezése kiegészült 

a h) ponttal, mely további kötelezettséget állapít meg az elhagyott hulladék felszámolásához 

szükséges helyi intézkedések körét illetően.  

A 2021-es módosítást megelőzően a jegyző hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatásköre 

kiterjedt a jogellenesen elhelyezett, vagy elhagyott hulladék elszállíttatására és kezelésére való 

kötelezésre, valamint a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok, közvetlenül 
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alkalmazandó uniós jogi aktusok, vagy hatósági 

határozat előírásait megsértőkkel szembeni 

hulladékgazdálkodási bírság kiszabására terjedt ki. 

A jogszabályváltozást követően már nem nevesíti a 

Ht. a jegyzőt, mint hulladékgazdálkodási 

hatóságot, egyetlen hatásköre maradt, mégpedig 

hogy hulladékgazdálkodási bírságot helyszíni 

bírságként szabjon ki. Érdemes még megemlíteni a 

Hulladék Radart, mely bevezetésekor valószínűleg 

több jegyzőnek okozott álmatlan éjszakákat. A 

Hulladék Radar az Innovációs és Technológia 

Minisztérium égisze alatt működő mobil 

alkalmazás, melynek célja megakadályozni, illetve 

felszámolni az illegális hulladéklerakókat. Az 

applikációval az illegálisan elhelyezett hulladékra 

vonatkozó adatokat lehet bejelenteni 

Magyarország területén, melyet kezdetben az 

illegálisan lerakott hulladék helye szerint 

illetékes jegyző járt el, jelenleg pedig a 

Kormányhivatal erre hivatott osztálya, melyet 

létszámilag is bővítettek az utóbbi 

hónapokban, hogy a „Szabadítsuk meg 

Magyarországot az illegális hulladéktól” 

projekt megvalósításában közreműködjön.  

Az alkalmazás lényege, hogy a bejelentő 

az applikáció segítségével lefényképezi a 

hulladékot, az gps koordinátákat tartalmaz, 

illetve pár alapvető kérdésre kell válaszolni, pl. 

nagyságrendileg mekkora mennyiségű 

hulladékról van szó, milyen jellegű hulladék, 

be van csomagolva, vagy szabadon van. A 

beküldést követően az adatok a Minisztériumba mennek, ahonnan az illetékes - korábban 

jegyzőnek-, jelenleg Kormányhivatalnak megküldik intézkedés végett. Intézkedést követően 

tájékoztatni kell a Minisztériumot az illegális hulladék megszüntetéséről. A rendszer 

igazságtalansága, hogy ha nem derül ki, hogy a hulladékot ki képek forrása: Domaszék Polgármesteri 
hivatal munkatársa által készített 
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rakta le (és ez nem szokott kiderülni, tekintettel, hogy a Kormányhivatal az ingatlan tulajdonosát 

szólítja fel, hogy tud-e az ingatlanon elhelyezett hulladékról, illetve intézkedjen a megszüntetésről) 

annak kell gondoskodni az illegálisan lerakott hulladék megszüntetéséről, akinek az ingatlanán 

letették a hulladékot. A mellékelt képeken látható hulladék esetén épp az önkormányzat kapott 

felszólítást, hogy szüntesse meg a hulladéklerakó, tekintettel, hogy közterületen volt elhelyezve. A 

képen mezőgazdasági fólia látható, a zsákokban falevél. 

Domaszéken a hulladékgazdálkodás 2020-ig nehezen átlátható volt, erről tanúskodnak az OKIR 

adatbázisból lekért, egymással párhuzamosan hatályban lévő hulladékgazdálkodási engedélyek. 

Sajnos az OKIR-ban a legutóbb feltöltött adatok 2020-asok, így a jelenleg hatályos nem látható. 
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A hulladékszállításra vonatkozó díjat az Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 

Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (NHKV) fizetik a lakosok. Ez az országos 

szervezet osztja szét a befizetett díjakat a közszolgáltató cégek felé, Domaszéken közszolgáltatási 

szerződéses jogviszonyban álló FBH-NP Nonprofit Kft. (FBH) felé. 

Az FBH alvállalkozója a Csongrád megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. (CSMTT), aki 

hulladékszállítási tevékenységet fizikailag ellátta Domaszéken. A köztük lévő alvállalkozói 

szerződés felbontásra került 2020. május 15-i határidővel.  

A hulladékudvar üzemeltetője azonban sem nem a FBH, sem nem a CSMTT, hanem Szegedi 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. volt. 

Tekintettel arra, hogy a hulladékról szóló törvény kimondja, hogy a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatást (beleértve a hulladékudvar üzemeltetését is) egy településen csak egy 

közszolgáltató végezheti, erre tekintettel a hulladékudvar üzemeltetési engedélyének hivatalból 

visszavonását kezdeményezte a Csongrád Megyei Kormányhivatal a hulladéktörvény 

rendelkezéseinek való meg nem felelésre tekintettel, így a hulladékudvarra vonatkozó hatósági 

engedélyt meg kell újítani az új üzemeltető cégre, az FBH-ra vonatkozóan. 

Ezt a nehezen átlátható rendszert váltotta fel az a változás, hogy ma már a szemétszállítást és a 

hulladékudvar üzemeltetését is az FBH Nonprofit Kft. végzi. 

Jelenleg Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd és 

folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 2/2014.(II.27.) 

önkormányzati rendelet van hatályban, mely módosítása tekintettel a közszolgáltató változására, 

illetve a jogszabályi változásokra indokolt.  

 

18 Forrás: OKIR adatbázis, http://web.okir.hu/sse/?group=KAR (letöltés dátuma: 2021. május 29.)  

http://web.okir.hu/sse/?group=KAR
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X. Állatvédelem 

Az emberiség a XX. Század második felében felismerte, hogy a gazdaságok, társadalmak 

fejlődése mellett fontos a környezetvédelem, ezen belül az állatvédelem is. Számos nemzetközi 

egyezmény született, melyek a mai napig megalapozzák a hatályos állatvédelmi törvényeket. 

Hazánkban az állatvédelemmel kapcsolatos legfontosabb jogforrások az az állatok 

védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. Törvény (a továbbiakban: Ávt.) , az 

állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Kormány rendelet, a kedvtelésből tartott állatok 

tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet.  

Domaszéken állatvédelemmel kapcsolatban az állatok tartásáról szóló 16/2000. (VII.01.) rendelet 

volt hatályban 2022. október 25. napjáig, melynek hatályon kívül helyezésére azért került sor, 

mert a rendelet alapvetően haszonállatok tartására vonatkozott. Az élelmiszerláncról és hatósági 

felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 6.§ (6) bekezdése kimondja: „Mezőgazdasági 

haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem korlátozható.” A jogszabály hierarchiára 

tekintettel „alacsonyabb szintű” jogszabály nem lehet ellentétes „magasabb szintű” jogszabállyal, 

így ezt a rendeletet hatályon kívül helyezte a testület. 

Megemlítendő állati hullák elszállításának szervezéséről szóló 5/2007. (II.19.) rendelt, melyet a 

testület elavultságára tekintettel 2021-ben hatályon kívül helyezett.  

A Képviselő-testület tárgyalta az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 

törvény 49.§ (6) bekezdése alapján („Felhatalmazást kap a települési, fővárosban a kerületi 

önkormányzat képviselő-testülete, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott 

terület tekintetében a fővárosi önkormányzat közgyűlése, hogy a kedvtelésből tartott állatok 

tartásának szabályait rendeletben határozza meg”), hogy Domaszéken milyen normát kellene a 

kedvtelésből tartott állatokra vonatkozóan meghozni, ám egyelőre nincs olyan probléma, mely az 

országos jogszabályon felül további, helyi szabályozást igényelne.  

Az Ávt. Alapján a települési önkormányzat állatvédelmi őrszolgálatot működtethet, melyre 

azonban a települések nagy részének nincs meg az anyagi forrása.  

Komoly feladat az Önkormányzat számára, hogy az Ávt. 48/A. § (3) bekezdésének eleget 

tegyen, vagyis a kóbor állatok befogása. Arra nincs anyagi forrás, hogy külön gyepmestert tartson 

fent, más munkakörből erre a feladatra átirányított munkavállalók nem szívesen végzik el ezt a 

munkát, mert nem lehet tudni, hogy egy kutyából például a befogás mit hoz ki.  

Domaszék Nagyközségi Önkormányzatnak a Tappancs Alapítvánnyal van szerződése, de 

ennek keretében is csak a kutya átvételéről van szó, a befogás továbbra is az önkormányzat feladata, 

de legalább a befogástól a tartás, régi gazda keresése, vagy épp gazdásítás már nem terheli az 

önkormányzatot. Megjegyzendő, hogy az önkormányzat csak abban az esetben keresi meg az 

Alapítványt, ha a gazda ismeretlen, tekintettel, hogy az Önkormányzatnak is van chip olvasója, 
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illetve hozzáférése az ebreg.hu adatbázishoz, így kóbor állat befogása esetén az első feladat 

megtudni, hogy az állatnak a gazdája fellelhető-e. 

Az Ávt. 43. § (1b) bekezdés alapján az állatvédelmi bírság alapösszeg 75.000,- Ft, az 

állatvédelmi bírság összegét az erről szóló kormányrendelet határozza meg úgy, hogy bizonyos 

magatartásokhoz szorzókat rendel. Például annak a gazdának, aki az állat szökésének 

megakadályozásáról nem, vagy nem megfelelően gondoskodott 6-os szorzóval kiszabható bírságot 

kell kiszabni. Ez pontosan 450.000,- Ft-ot jelent, ha kutyában esetleg nem volt chip, az további 

3x75.000,- Ft-ot kell kiszabni.  

Jegyző kérheti az állatvédelmi hatóságtól az eb egyedi veszélyessé minősítését, ha az eb 

fizikai sérülést okozott valakinek, illetve tekintettel a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és 

forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/C § szakaszára, köteles írásban értesíteni 

a sérülés keletkezésének helye szerint illetékes járási állat-egészségügyi hatóságot, amennyiben a 

fenti jogszabály mellékletében meghatározott sérülést okozott az állat (pl. 8 napon belüli sérülést 

okozott az eb, vele nem egyháztartásba élőnek). 

Helyi feladat továbbá, az ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, hogy a települési 

önkormányzat a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel, három 

évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végezzen. 

Eb összeírás 2022-ban volt Domaszéken, az adatok feldolgozása folyamatban van. 

Állatkínzással kapcsolatos bűncselekményekről a korábbi évekre vonatozóan sem tudunk. 

Jellemzően olyan lakossági bejelentések szoktak történni, hogy pl. Nem megfelelően gondoskodik 

a gazda állata szökésének megakadályozásáról, kutyák esetében a gazdák már egy felszólítást 

követően megfelelő óvintézkedéseket tesznek, haszonállatok esetében általában nem így történik. 

Van olyan gazda, aki ellen a múltban több állatvédelmi eljárás is folyamatban, többször kellett 

magas összegű pénzbírságot fizetnie, mégis évek teltek el, mire olyan kerítést épített, ahol a szamár, 

illetve a ló nem tudott a szomszédos földekre átszökni és felenni a veteményest. 

Gyakori probléma, hogy a facebookra teszik fel a lakosok, hogy „itt egy kutya, hol vagy gazdi? 

Az önkormányzat miért nem csinál semmit?” További probléma, hogy a bejelentések nem 

egyértelműek, pl a szomszéd tanyából kiszöknek a kutyák, csakhogy a tanyavilágban a tanyaszámok 

nem feltétlen követik egymást és könnyen megesik, hogy egyik-másik tanya takarva van egy-egy 

melléképület vagy zöld növényzet mögött. A bejelentő pedig erőszakosan telefonál többször is, hogy 

miért nem csinálunk valamit, de nem tudja elmondani, vagy leírni, hogy hova kellene menni. 

XI. Megújuló energia- Napelem 

A környezettudatos energiagazdálkodás nagymértékben hozzájárul a klímaváltozás káros 

hatásainak enyhítéséhez. Az energiafelhasználás visszafogásával, egy részének megújulókból 
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történő fedezésével – az ehhez illeszkedő alacsony hőmérsékletű fűtési technológiákkal kiegészítve 

– az üvegházhatású gázok kibocsátása csökkenthető. A megújuló energia előnyeit hosszan lehetne 

sorolni, bár sokak szerint nem feltétlen jelent környezetkímélő megoldást a napelemfarm.  

Domaszék területén 11 db, alábbi napelempark található, mindegyik 500 kW kapacitású. 

(Egy napelem park maximum 500 kW kapacitású lehet.) Sajnos ezen napelem parkok nem az 

Önkormányzat tulajdonában vannak, pedig hosszútávon a közvilágítást érdemes lenne ilyen 

napelemparkok bevonásával megvalósítani. 

1) Delta Solarfarm Kft.   Domaszék, külterület 0120/44 hrsz.-ú területen 

2) Dóm Solarfarm Kft. Domaszék, külterület 0120/38 hrsz.-ú területen 

3) Her Solarfarm Kft. Domaszék, külterület 0120/37 hrsz.-ú területen 

4) Moxa Solarfarm Kft. Domaszék, külterület 0120/39 hrsz.-ú területen 

5) OPA Solarfarm Kft. Domaszék, külterület 0120/36 hrsz.-ú területen 

6) Prax Solarfarm Kft. Domaszék, külterület 0120/42 hrsz.-ú területen 

7) Szavária Solarfarm Kft. Domaszék, külterület 0117/5 hrsz.-ú területen 

8) Tesla Solarfarm Kft.  Domaszék, külterület 0120/46 hrsz.-ú területen 

9) Vork Solarfarm Kft. Domaszék, külterület 0120/41 hrsz.-ú területen 

10) Völgy Solarfarm Kft. Domaszék, külterület 0120/50 hrsz.-ú területen 

11) Omega Plant Bt. Domaszék, külterület 0381/71, 0381/73, 0381/75 hrsz.-ú területen 

kép forrása: 

Domaszéki 

naperőmű 

park: 

https://www.youtube.com/watch?v=sVWjs2hachE (letöltés dátuma: 2021. június 17.) 

https://www.youtube.com/watch?v=sVWjs2hachE
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XII. Környezetvédelmi program 

A Kvt. 46. § kötelezi arra az önkormányzatokat, hogy önálló környezetvédelmi programot 

dolgozzanak ki, melynek tartalmi elemeit a 48/E. § határozza meg. Domaszék környezetvédelmi 

programja 2011-ben készül és az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar, 

Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszéke készítette dr. Rakonczai János irányításával. 

Domaszék programja az alábbi fejezetekből áll: 

1. Bevezetés 

2. Törvényi háttér 

3. Történelmi áttekintés 

4. Domaszék társadalmi- és gazdaságföldrajzi helyzete  

5. Domaszék természetföldrajzi adottságai 

6. Környezeti elemek állapota 

6.1. Levegő és légszennyezettség 

6.2. Zaj és rezgésvédelem 

6.3. Természeti területek 

7. Települési és épített környezet állapota 

7.1. Ivóvízbázis 

7.2. Csatornázás, szennyvíz kezelés 

7.3. Hulladékkezelés 

7.4. Zöldfelület gazdálkodás 

7.5. Energiagazdálkodás 

8. Domaszék környezetvédelmi SWOT-analízise 

9. Környezetvédelmi Akcióprogramok  

10. Irodalomjegyzék 

Nézzük a környezetvédelmi akcióprogramokat, amit 10 évvel ezelőtt készítettek mi valósult meg 

mára! 

Terület Cél, feladat Eredmény 2021-ben 

Belvízelvezető 

csatornarendszer karbantartása 

Szükséges lenne egy olyan 

egységes állami finanszírozású 

vízgazdálkodási rendszer 

kialakítására, mely 

belvízhelyzet esetén állami 

közbeavatkozással segítené a 

Évről évre történik valamennyi 

karbantartás, a teljes 

csatornarendszer átfogó 

karbantartása milliárdokba 

kerülne, amelyre nincs 

pénzügyi forrás. 
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kistérséget a probléma 

megoldásban. 

Belvíz és csapadékelvezető 

csatornarendszer továbbépítése 

A megfelelő önerő 

összegyűjtése, vagy annak 

kiváltása. 

Mint ahogy azt fentebb is írtam, 

2010 óta az I. ütemben 2777,45 

m hosszúságú burkolt 

csatornahálózat épült ki, majd 

2013-ban, a II. ütemben 2543,9 

m, a III. ütem során 3100 m 

készült el.  

Ez összesen 8421,35 méter. 

A következő programozási 

időszakban a TOP pluszban 

remélhetőleg további csatorna 

szakaszok készülhetnek el.  

A belvíz és csapadékelvezető 

árkok tisztán tartása 

A belvíz és a rendkívüli 

csapadékok megfelelő 

elvezetése. A már megépített 

belterületi belvíz és 

csapadékelvezető árokrendszer 

tisztán tartása, és annak 

ellenőrzése. 

Az önkormányzat tulajdonában 

lévő gazdasági társaság, mely 

ellátja a település üzemeltetést, 

ezt a feladatot folyamatosan 

ellátja.  

Ivóvízminőség javítása Döntés a megvalósítás módjáról, 

majd annak kivitelezése 

Ez teljes mértékben megtörtént, 

lassan a felülvizsgálatnak van 

itt az ideje. 

Ivóvízhálózat bővítése: A külterületen élők számára az 

ivóvízhálózat továbbépítése, a 

kiépítéshez szükséges pénzügyi 

feltételek megteremtése, 

igények felmérése. 

Sajnos ez még nem történt meg 

és tekintettel Domaszék 

hatalmas tanyavilágára sokára 

is fog megvalósulni. Inkább a 

kutak kiépítése és 

házívíztisztító üzemeltetése a 

jellemző. 

A szennyvíztisztító 

kapacitásának növelése: 

A szennyvíztisztító és a 

szennyvízhálózat bővítése. A 

Ez a beruházás megtörtént.  
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Röszkével közös 

szennyvíztisztítóba 

Domaszékről egy 

szennyvízátemelő segítségével 

juttatják el a szennyvizet, 

azonban az átemelő 

szivattyútelep gépei és 

berendezései elhasználódtak a 

megnövekedett terhek miatt. Így 

a tisztító kapacitásának 

megnövelése célszerűvé vált 

Külterületi szennyvízelhelyezés 

megoldása 

A szennyvíz biztonságos 

elhelyezése a külterületen. A 

hatékony szennyvízgyűjtés 

kialakítása. 

Ebben sajnos nem történt 

előrelépés. 

A korábbi hulladéklerakó 

rekultivációja 

A már megkezdett rekultiváció 

végleges befejezése. A 

környezetvédelmi és 

egészségügyi kockázat 

megszüntetése, a lerakó tájba 

illesztése. 

Ez a projekt megvalósult. 

Illegális hulladéklerakók 

felszámolása 

A külterületen keletkező 

illegális hulladéklerakók 

felszámolása. Az illegális 

lerakók felkutatása, felszámolása, 

további hulladéklerakások 

megakadályozása 

A Kormány tisztítsuk meg 

Magyarországot az illegális 

hulladéktól kampánynak is 

köszönhetően az illegális 

hulladéklerakók kezdenek 

visszaszorulni.  

A megszüntetett 

hulladékpontok okán nem 

tapasztaltuk, hogy 

megnövekedett volna az 

illegális hulladéknak a 

mennyisége.  
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Erdősítés Defláció elleni védelem. 

Erdőterületek megnövelése. 

Jelentős előrelépés erdősítés 

terén nem történt, de a 

közterületeken évről évre egyre 

több fát ültetnek. A 

polgármesternek van egy 

jelmondata: „Minden kivágott 

fa helyére kettőt ültetünk”. A 

fásítás ebben a szellemben 

történik.  

Allergén növények 

ártalmatlanítása 

Az emberi egészség megőrzése, 

a légúti megbetegedések 

csökkentése. A lakosság 

bevonása a feladatok 

végrehajtásához. 

Ehhez kapcsolódó tevékenység 

nem történt, a 

környezetvédelmi program 

ennél a pontjánál számomra 

nem derül ki, hogy konkrét 

problémára gondol, vagy 

általánosságban. Konkrét 

problémát nem találtam 

település szinten.  

Környezettudatos 

társadalomszemlélet javítása 

Lakosság figyelemfelkeltése a 

környezetvédelemre. 

Egy-egy környezetvédelemmel 

kapcsolatos cikk megjelent már 

a település újságjában, illetve a 

település facebook csoportjában 

is időnként megjelenik egy-egy 

írás, de áttörés nem történt a 

szemléletformálásban.  

Kerékpárút továbbfejlesztése, 

karbantartása 

A kerékpárút Szeged felé 

hiányzó szakaszának 

megépítése az M5-ös autópálya 

keresztezésével. A kerékpárút 

Szeged Maty-érig történő 

megépítése.19 

A belterületen a forgalmas 

utcákon kialakításra került a 

kerékpáros sáv, az 55. sz. Főút 

mellett Szegedtől Bajáig kiépült 

a kerékpárút, kivéve az 

autópálya felüljárónál, ahol 

jelenlegi tervek szerint a 

 

19 Domaszék környezetvédelmi programja, 2011. SZTE Természettudományi és Informatikai Kar, 

Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék 



 

 

30 

 

közeljövőben várható, hogy el 

lehet kezdeni a projektet 

megvalósítani. 

XIII. Helyzetértékelés, konklúzió 

A 10 évvel ezelőtt környezetvédelmi programban megfogalmazott akció programok alapján 

láthatjuk, hogy mára számos megvalósult. A legkritikusabb pontok, a külterületen élő lakosság 

számára az ivóvízhálózat, illetve a szennyvízhálózat kiépítése. Ebben nem történt előrelépés, de a 

tervek alapján nem is látom belátható időn belül, hogy történhetne valami. Egész Magyarország 

területén nem jellemző, hogy a tanyasi lakosok számár rendelkezésre állna ez a közszolgáltatás. Az 

ivóvízminőség javítása, a szennyvízelvezetés, a csapadékelvezető csatornahálózat építésében 

azonban jelentős előrelépés történt. A település méreteihez, lehetőségeihez, pénzügyi kapacitásaihoz 

mérten a környezetvédelem terén igyekszik lemaradását behozni. Modern települési 

környezetvédelmi rendelet is ezt példázza, illetve a több, régi rendelet hatályon kívül helyezése is. 

A környezetvédelem terén tett számos lépést láthatunk Domaszék esetében. A 

környezetvédelmi programban javasolt javítandó, illetve megvalósítandó projektek közül többet is 

megvalósított a település tehát látható, hogy az Önkormányzat részéről a motiváció megvan és amint 

van pénzügyi lehetősége, meg is ragadja a programot.  

A 2014-2020-as programozási időszakban, a TOP-3.2.1 kódszámú felhívások között 

önkormányzati tulajdonban lévő épületek energetikai felújítására volt lehetőség. Ebben a 

felhívásban is pályázott az Önkormányzat, melynek során a Sportcsarnok napelemet és hőszivattyút 

kapott, a polgármesteri hivatalban pedig új kazán került beszerelésre, illetve a nyílászárók 

lecserélésére került sor. Természetesen ezek az épületek további energetikai beruházásokat is 

elbírnának, a település várja a lehetőségeket. 

A jobb gyakorlat kialakítása érdekében Domaszék belépett a Klímavédelmi Települések 

Szövetségébe. 

 

 

Domaszék, 2022. november 24. 

 dr. Pálfi Tímea Ágnes 

 jegyző 
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