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Melléklet a …./2021.(….) határozathoz 

 

BESZÁMOLÓ A „KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP” FELHASZNÁLÁSÁRÓL, TÁJÉKOZTATÓ A 

KÖRNYEZETI ÁLLAPOT FELMÉRÉSRŐL 

2021. ÉV. 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (V.31.) önkormányzati 
rendelete tartalmazza a „Környezetvédelmi Alap” létrehozásáról és annak 
felhasználásáról szóló rendelkezéseket. A „Környezetvédelmi Alap” létrehozásának 
célja, hogy meghatározza az önkormányzat környezetvédelmi feladataival 
kapcsolatos forrásait, azok felhasználási rendjét, illetve gazdálkodási rendszerét. Az 
alap bevételi forrásainak kezelésére a 
54300053-10056820 számú „Környezetvédelmi Alap” alszámla szolgál. 

2020. december 31-én az alszámlán záró egyenlegként rendelkezésre álló összeg:
 2.000.321.- Ft 
Az alszámla bevételei 2021. január 01-től november 10-ig az alábbiak szerint 
alakultak: 
 - hulladékgazdálkodási bírság: 282.774.- Ft 
 - vízszennyezési bírság: 512.087. -Ft 
 - környezetterhelési díj (talajterhelési díj): 906.817.- Ft 

Forrás összesen: 3.701.999.- Ft 

Az Alapból 2021. január 01. - 2021. november 10. között mindösszesen 768.147,-
Ft felhasználására került sor illegális hulladék elszállítása és 
ártalmatlanítása céljából. 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) 
bekezdés e) pontja alapján az önkormányzat elemzi, értékeli a környezet állapotát 
illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer 
tájékoztatja a lakosságot. 

A talaj, felszíni- és felszín alatti vizek 

A város hulladékgazdálkodásának helyzete (települési szilárd hulladékok, települési 
folyékony hulladékok, veszélyes hulladékok) jelentősen befolyásolja a talaj, felszíni- 
és főleg a felszín alatti vizek állapotát, melyek sérülékeny földtani környezetben 
találhatók, mivel felszín alatti vízkészletet nem fedi olyan földtani képződmény, mely 
visszatartaná a felszínről beszivárgó szennyező anyagokat.  

A városban több helyen problémát okoz a csapadékvíz-elvezetésének megoldása, a 
meglévő csapadékvíz-elvezető rendszerek felújítása. A városrészeket érintő 
csapadékvíz-elvezető rendszerek kiépítése, a meglévők átépítése előtt vízjogi 
létesítési engedélyes tervek elkészítéséhez a tervezést megelőzően az 
Edelény Város csapadékvíz-elvezetését megalapozó tanulmányt a Borsodi 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. készítette el. A végleges megoldásokat a 
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tanulmánytervben foglaltak alapján, területenként vízjogi létesítési engedéllyel 
rendelkező tervek elkészíttetése és kivitelezése jelenti.  

Önkormányzatunk 2021. évben sikeresen pályázott a „TOP-2.1.3-16-BO1 - 
Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című pályázat 
kertében a „Csapadékvíz-elvezetési problémák megoldása Edelényben 
(I.ütem)”  című projekt megvalósítására, melynek keretében 250 000 000 Ft 
támogatásban részesült.  

Beavatkozási kategória:  

A biodiverzitás védelme és javítása, természetvédelem és zöld infrastruktúra, Az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra irányuló intézkedések, az éghajlattal 
kapcsolatos kockázatok (pl. erózió, tűz, árvíz, vihar és szárazság) megelőzése és 
kezelése, ideértve a társadalmi tudatosság növelését, a polgári védelmet és a 
katasztrófavédelmi rendszereket és infrastruktúrákat, Levegőminőségi 
intézkedések, Vízgazdálkodás és az ivóvízkészletek védelme (ideértve a vízgyűjtő-
gazdálkodást, a vízellátást, az éghajlatváltozáshoz való különleges 
alkalmazkodási intézkedéseket, a távfogyasztásmérést, a díjszabási rendszereket 
és a szivárgás visszaszorítását), A fenntartható város-/vidékfejlesztés egyéb 
integrált megközelítései, A környezetvédelemhez és az éghajlatváltozás 
hatásainak enyhítéséhez kapcsolódó tevékenységek, Nem alkalmazható, Vissza 
nem térítendő támogatás. 

Projekt átfogó célja: A településrész infrastrukturális állapotának javítása és a 
belterület helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése által, a település 
élhetőbbé tételének és a környezetbiztonság javításának a hatására vonzóbb 
üzleti és lakókörnyezet kialakítása, melynek eredményeként a település 
gazdasági potenciáljának és versenyképességének erősítése, népességmegtartó 
erejének növelése. Indokoltság A meglévő vízelvezető művek állapota leromlott, 
azok egy része feliszapolódott, növényzettel benőtt, a beépített átvezető 
műtárgyak egy részének vízátvezető képessége nem megfelelő. Az árkok 
rendezetlensége miatt a csapadék időszakokban az ingatlanok előtt sok helyen áll 
a víz. A megvalósítás indokoltságát támasztja alá az elmúlt évek elöntései miatt 
jelentkező károk nagysága mellett az a mindenkori fenyegetettség, ami azok 
bármikor történő újra előfordulását eredményezheti.  

A projekt bemutatása: Edelény keleti részén (József Attila út, vasútvonal, 
Rozmaring út és Miklós Gyula út által határolt városrész) található lakóövezet 
vízgyűjtő területére hulló csapadék biztonságos elvezetéséhez szükséges, a már 
meglévő övárok kiburkolása betonelemmel, vagy betonba rakott terméskővel. Az 
utcákban felgyülemlett víz elvezetése a meglévő földárkok profilozásával, amivel 
így leejtést adunk az övárokba való levezetéshez. A meglévő átereszek közül 
cserére szorulnak a kicsi keresztmetszetű és a rongálódott kapubejárók. Ahol 
nem lehetséges a meglévő árok profilozása az alacsony folyásfenék miatt, ott a 
padkafolyóka kiépítése válik szükségessé. Az így összegyűjtött csapadékvíz az 
övárkon keresztül egy meglévő mederárokba kerül elvezetésre. A beavatkozás 
eredményeként a beruházással érintett településrészek csapadékvíz elvezetése 
hosszú távra megoldódhat. A projekt keretében tervezett a helyi lakosság 
szemléletformáló kampánya a projekt kezdetétől annak fizikai befejezésének 
napjáig. Az akció részleteinek kidolgozása a projektfejlesztés időszakában valósul 
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meg. A projekt keretében létrehozott bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmény 
hossza: 3598 fm. 

A Támogatási Szerződés 2021.11.01-jén hatályba lépett és megkezdődött a 
projekt megvalósítása, a tervező kiválasztása. A tervezési feladatokat az 
ENERGOPRESS 3000 BT. fogja elvégezni. A tervezett befejezés 2023.04.01. 
napja. 

A kerékpárút építésével összefüggően rendezésre került az Antal György út mindkét 
oldalán található csapadékvíz-elvezető árok (gépkocsi behajtókkal egyben). Továbbá 
zárt csapadékvíz-elvezető csatorna épült az Antal György úton a temetők közötti és a 
belvárosban az István király útjától a Római katolikus templom végéig tartó 
szakaszon, megszüntetve a jelenlegi nyílt burkolt árkokat. Edelény Város 
Önkormányzat Képviselő-Testületének 32/2021. (IV. 08.) határozata rendelkezett a 
Csapadékcsatorna szakaszok térítésmentes átvételéről a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-
től. A TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00022 azonosító számú, „Kerékpárút építés 
Edelényben a fenntartható közlekedés terjesztése érdekében” elnevezésű projekt 
keretében a város csapadékcsatornahálózatának egyes szakaszain a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt.-vel konzorcium formában megvalósított közműkiváltás és építéssel 
érintett vagyonelemek tulajdonjoga és üzemeltetése a műszaki átadását követően a 
közúti közlekedésről szóló 1988. évi. I. törvény 29/E §-a alapján átszállt Edelény 
Város Önkormányzatára. 

Települési szilárd hulladékok, veszélyes hulladékok 

Az Mötv. 13. § (1) 5. pontja alapján a helyi önkormányzat feladata a helyi közügyek, 
valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében a környezet-egészségügy 
(köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás) 
feladatok ellátása. Az egészségügyről szóló törvény konkretizálja a települési 
önkormányzatok ez irányú feladatait. Eszerint az önkormányzat kötelezettsége a 
köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátása, a rovarok és rágcsálók 
irtásának biztosítása, valamint a település környezet-egészségügyi helyzete 
alakulásának figyelemmel kísérése. 

A hulladéklerakók és hulladék lerakatok potenciális talaj- és talajvíz szennyező 
hatásúak, a felszín közeli rétegek vízáteresztő képessége függvényében a mélyebben 
fekvő rétegek is szennyeződhetnek. 

Ezen kívül előidézhetik különféle rágcsálók elszaporodását, melyek az ember számára 
is veszélyes betegségeket terjeszthetnek, rontják a városképet és jelentős szaghatás 
terheli a környezetet. Az elmúlt években történő patkányirtás hatására a rágcsálók 
száma jelentős mértékben csökkent. 2021. évben az Igazgatási és Szociális Osztály 
közreműködésével folytatódott a patkányirtó szerek lakosság részére történő 
kiosztása egyedi igények alapján. 3 alkalommal összesen 80 kg irtószer került 
beszerzésre melyet a lakosság átvételi elismervény ellenében egyedileg is 
igényelhetett kistasakos kiszerelésben.  

A jelenleg meglévő illegális hulladéklerakók a következők: 

- a Kisvasúti hídtól északra, a Bódva bal partján lévő lerakat (Települési szilárd 
hulladék 480 tonna). 
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- Edelény város bel- és külterületén, az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 
Közterület Felügyelete 2018. szeptember 13 – 17. közötti időszakban 
feltérképezte Edelény város környezetében található illegálisan lerakott 
kommunális és egyéb hulladékok fellelhetőségének helyeit. A bejáráson 15 
helyszínen találtak - ebből több helyen jelentős mennyiségű - lerakott hulladékot. 
Ezen lerakók felszámolását a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. a 
120/2018.(X.30.) határozat alapján elvégezte, de sajnos egy része az elmúlt 
másfél évben újratermelődött. 

- a Bányász úttól DK-re egy bányagödörben lévő lerakat (Települési szilárd 
hulladék, építési-bontási hulladék, gumi: 2400 tonna). A Környezetvédelmi 
Hatóság eljárást indított a területen elhelyezett illegális hulladék tárgyában, 
melynek keretében többszöri helyszíni ellenőrzést tartott. Az eljárás eredménye az 
volt, hogy a hulladékot rendezni kell. Ezért részben elszállításra került a hulladék 
mennyiségéből és ezt követően humusszal letakarásra kerül a terület. 

Az illegális hulladéklerakás folyamatosan jelenlévő probléma városunkban. Évről-évre 
jelentős összegeket emészt fel az elsősorban a szegregátumokban keletkező, 
valamint a város külterületén elhelyezett illegális hulladéklerakás felszámolása.  

2019. évben a szociális városrehabilitációs projekt keretében 25 kamerából álló 
rendszer került kiépítésre az egresi városrészen, valamint a Móra Ferenc úton. 
2021 évben nem történt szabálysértési feljelentés konkrét személyre vonatkozóan. 

A hulladékgazdálkodási szabályok megszegése miatt eljárás 2021. január-február 
hónapban nem került Önkormányzatunk részéről lefolytatásra.  

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 196. §-ának (2) bekezdését hatályon kívül 
helyezte a 2021. évi II. törvény 24. §-ának (2) bekezdése 2021. március 01. 
napjával. Ez alapján a települési Önkormányzatok hatásköréből a Megyei 
Kormányhivatalok hatáskörébe került át a hulladékgazdálkodási szabályok 
megszegése miatt eljárások kezelése és lefolytatása. 

A szegregátumokban történő illegális lerakások felderítését és az elkövetés tényének 
bizonyítását nagymértékben segítik a térfigyelő rendszer kamerái. 

A tavalyi év során a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) 
4 alkalommal 25 m3 illegálisan lerakott hulladékot szállított el, mely közel 40 tonna 
mennyiség volt. 

Az Mötv. 41.§ (6) bekezdése alapján: „A képviselő-testület a feladatkörébe tartozó 
közszolgáltatások ellátására - jogszabályban meghatározottak szerint - költségvetési 
szervet, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezetet (a 
továbbiakban: gazdálkodó szervezet), nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet (a 
továbbiakban együtt: intézmény) alapíthat, továbbá szerződést köthet természetes 
és jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel.” 

Edelény Város Önkormányzata többek között az Mötv. 13. § (1) 5. pontja szerinti 
környezet-egészségügyi feladatok ellátására hozta létre a Borsodi Közszolgáltató 
Nonprofit Kft.-t, mint gazdálkodó szervezetet. A Kft. az Önkormányzat és a Kft. 
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között fennálló üzemeltetési szerződés alapján látja el a környezet-egészségügyi 
feladatokat Edelény város közigazgatási területén. 

Az önkormányzati közutakon, közterületeken elhullott állatok ártalmatlanításáról a 
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. gondoskodik, gyepmesteri telep 
működtetésének keretében. 

A Tisztítsuk meg az Országot! projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről 
szóló 1598/2020. (IX.21.) Korm. határozat 6. pontja vonatkozásában az Illegális 
hulladéklerakók felszámolására pályázat került benyújtásra az alábbiak szerint: 

Edelény területén több illegális hulladéklerakó telep található, főleg a város szélén 
fekvő szegregátumokban, amelyek felszámolása megoldást jelentene a több éve 
fennálló problémára, miszerint a lakosság nem megfelelően kezeli a háztartásukban 
felmerülő hulladékokat, így a város területén illegális lerakóhelyek alakultak ki. A 
projekt tevékenységei között szerepel a felgyűlt hulladék elszállítása és kezelése, ami 
során mintegy 314 m3 települési hulladék kerül elszállításra a Zöld Völgy Nonprofit 
Kft. Sajókazai Hulladékkezelő Centrumába. A Támogatási kérelem részeként csatolt 
Fotódokumentáció részletesen tárgyalja a városban található lerakatok 
elhelyezkedését, összetételét. Az önkormányzat az illegális hulladéklerakókat 
többszöri próbálkozás ellenére sem tudta teljeskörűen felszámolni, forráshiány miatt. 
Az illegális hulladéklerakók nemcsak a környezetre vannak káros hatással, hanem 
közvetett módon a társadalom mindennapjaira is, nem mehetünk el amellett sem, 
hogy esztétikailag rontja a város rendezett képét. A talaj, a felszín alatti és felszíni 
vizek, a levegő szennyeződése, valamint a fertőzésveszély jelentős problémát jelent 
ezeken a területeken. A felgyülemlett hulladékok elszállítása megoldást jelentene, 
viszont ehhez jelentős anyagi ráfordítás szükséges. A hulladéktelepek felszámolása 
egy több lépcsős folyamat révén valósul meg. A lerakóhelyeken található hulladékok 
konténerekbe történő elhelyezését követően a Zöld Völgy Nonprofit Kft. sajókazai 
telephelyére kerül elszállításra, majd feldolgozásra. A megvalósítás során az 
elhagyott vagy jogellenesen elhelyezett hulladékkal érintett önkormányzati területek 
teljes hulladékmentesítése megtörténik. A jövőben az ismételt hulladéklerakók 
kialakulásának elkerülése érdekében a Közterület Felügyelet munkatársai fokozott 
ellenőrzéseket hajtanak végre a pályázatban szereplő helyszíneken és a városi 
kamerarendszer fejlesztése is tervezett. 

Megtisztításra került, elhagyott vagy ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett 
hulladékkal terhelt önkormányzati tulajdonú ingatlan(ok), közterület(ek) területe 
összesen:         24 564 m2 

Elszállításra került illegális hulladék mennyisége:       314 m3 

Megtisztításra került önkormányzati tulajdonú ingatlanok száma:        9 db 

Megtisztításra került önkormányzati tulajdonú ingatlanok helyrajzi száma(i): 

1) 018/1; 2) 678/70; 3) 678/93; 4) 678/98; 5) 678/99; 6) 678/108; 
7) 678/109; 8) 2077/1; 9) 1193/7; 
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Az elnyert támogatási összeg bruttó: 4.992.905,-Ft volt, melynek felhasználásáról 
szóló beszámoló a benyújtott elszámolásban (ebr42 azonosító:506487) 2021. május 
21. napján elfogadásra került.  

Települési folyékony hulladékok: 

A települési folyékony hulladék alatt a város területén lévő, a szennyvízelvezető 
hálózatra még nem csatlakozott ingatlanok egyedi zárt szennyvíztárolóiból 
szippantott szennyvizet és a nem vízzáró egyedi zárt szennyvíztárolókból a talajba 
szivárgó illetve a lakosság által különböző módokon a talajba juttatott szennyvizet 
kell érteni. A keletkező települési folyékony hulladék mennyiségének csak egy része 
kerül szippantásra, a többi a talajba kerül a még használatban lévő egyedi zárt 
szennyvíztárolók nem megfelelő szigeteltsége miatt. 

A talajba jutó települési folyékony hulladék a felszín alatti vizek súlyos 
elszennyeződését okozza. Ennek lehetőség szerint legkisebb szinten tartása 
érdekében a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012. (II. 16.) önkormányzati 
rendeletében meghatározott mértékű talajterhelési díjat kell fizetnie. A talajterhelési 
díj összege a Környezetvédelmi Alap legfőbb bevételi forrása.  

Az ingatlanok egyedi zárt szennyvíztárolóiból kiszippantott települési folyékony 
hulladék teljes mennyisége a városi szennyvíztisztítóba kerül kezelésre, melynek 
módját „A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
helyi közszolgáltatásról” szóló 23/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelet szabályozza.  

A város területéről a települési folyékony hulladék begyűjtése és ártalmatlanítása 
Edelény városban az ÉRV Észak-magyarországi Regionális Vízművek ZRt-vel 
2012. 08. 08-án megkötött Együttműködési Megállapodás keretében került sor, mely 
rögzíti a szolgáltatás lakossági és közületi igénybevételének feltételeit, díját és a 
Vállalkozó ez irányú kötelezettségeit.  

Az edelényi szennyvíztisztítóban megtisztított szennyvíz befogadója a Bódva folyó. A 
visszamaradó szennyvíziszapot a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő szállító 
járművekkel az ÉRV ZRt. a kazincbarcikai szennyvíztisztító telepre szállítja 
ártalmatlanításra, illetve továbbhasznosításra. (Szárítás, fűtőgáz termelés). 

Beszámoló a városban végzett települési folyékony kommunális hulladék-szállítással 
kapcsolatos feladatellátásról szóló Edelény Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 98/2020. (XII.15.) határozatának mellékletét képező Folyékony 
hulladékgazdálkodási tevékenység – Edelény 2020 alapján 2020. január- november 
időszakban a településről 83 m3 lakossági háztartási szennyvíz, valamint gazdálkodó 
szervezet esetében 20 m3 kommunális szennyvíz került begyűjtésre és elszállításra. A 
2021. évről szóló beszámolót 2021. decemberi ülésén tárgyalja a Képviselő-testület. 

Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 98/2012. (V.09.) határozata 
alapján az Önkormányzat 2012. május 11-én üzemeltetési szerződést kötött az ÉRV 
Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt-vel Edelény város területén a 
közműves ivóvízellátási valamint a közműves szennyvízelvezetési és tisztítási 
üzemeltetési feladatok ellátására 2012. június 01-től 2032. december 31-ig.  
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A város közműves szennyvízelvezetéssel még nem rendelkező részének ellátására, 
illetve a szennyvíztisztító telep korszerűsítésére pályázatot nyújtott be az alábbiak 
szerint:  

Pályázati konstrukció: KEOP-7.1.0/11 – Derogációs vízi közmű projektek 
előkészítése 

Pályázat címe: Edelény város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és 
kapcsolódó fejlesztések 

Pályázati kód: KEOP-7.1.0/11-2013-0031 

Elnyert támogatás: 18.530.000 Ft 

Pályázat tárgya: Edelényben található szennyvíztisztító telep kapacitásbővítési 
munkálatainak elvégzése, továbbá a meglévő hálózat bővítéssel 
történő fejlesztése 

A pályázati konstrukció bemutatása: A konstrukció célja olyan projektek 
előkészítésének támogatása, melyek a 91/271/EGK irányelvnek, a 25/2002. (II. 27.) 
Korm. rendeletnek valamint a Csatlakozási Szerződésben vállalt kötelezettségnek 
megfelelően, a 2000 LE (lakosegyenérték) feletti agglomerációk csatornázási 
feladatainak, szennyvízkezelésének, korszerű iszapkezelésének és hasznosításának, 
valamint a folyékony hulladék szennyvíztisztító telepi elhelyezésének problémáira 
nyújt megoldást. 

Jelenlegi helyzet: Az Edelény Városi Szennyvíztisztító Telep Edelény külterületén, 
az Edelény 0347/2 helyrajzi számon helyezkedik el. 

A 233/2012 (VIII.28.) Kormányrendelettel módosított 25/2002. (II.27) Korm. 
rendelet 2. számú melléklete szerint az Edelényi szennyvízelvezetési agglomeráció a 
15000 LE-nál nagyobb szennyvízelvezetéssel a normál területen található települések 
közé sorolt. Az agglomeráció központja Edelény szennyvíztisztító telep, melyhez csak 
Edelény szennyvízelvezető hálózata csatlakozik. 

A tisztított szennyvíz befogadója a Bódva folyó, a 28/2004. (XII.25.) Korm. rendelet 
2.számú melléklete szerint 2. védett területek befogadói közé tartozik. A tisztítótelep 
a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából érzékeny terület, míg 
felszíni vizek szempontjából nitrát érzékeny területen található. A település jelenlegi 
csatornázottsága 95%, az ellátott lakosok száma ~9.850 fő. 

A projekt keretében tervezett tevékenységek: 

Szennyvíztisztító telep korszerűsítése: A jelenleg üzemelő szennyvíztisztító telep 
tényleges kapacitása 900 m3/d (7125 LEE’), míg a telepre érkező nyers szennyvíz 
mennyisége 1200 m3/d-ben (9500 LEE’) határozható meg, amiből kitűnik, hogy a 
bővítés elengedhetetlen. 

A folyamatos hidraulikai túlterhelés miatt a meglévő tisztítás-technológia nehezen, 
vagy nem tudja teljesíteni a tisztított szennyvíz minőségére vonatkozó hatósági 
előírásokat. A telep évek óta vízszennyezési bírság fizetésére kötelezett, valamint az 
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Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
19475-1/2009. számú határozatával szennyezés csökkentési ütemterv készítésére 
kötelezte az önkormányzatot.  

A telep kapacitásának bővítésén kívül szükségszerűen korszerűsítésre kerülne még a 
gépi rács, a légellátás gépi berendezései, az iszap-recirkuláció gépészete, valamint a 
szennyvíziszap gépi víztelenítése. 

A Támogatási Szerződés alapján közbeszerzés keretében kiválasztásra került tervező 
bevonásával elkészítésre került a fejlesztés engedélyezési dokumentációja melyre a 
vízjogi létesítési engedély kiadásra került. A megvalósításra az EU 2014-2020. 
pályázati ciklusában kerülhet sor, azonban a környezetvédelmi szempontok kiemelt 
fontossága miatt várhatóan az ilyen jellegű fejlesztések elsőbbséget élveznek a 
pályázati elbírálás során.  

A kivitelezés megkezdéséhez szükséges KEHOP-2.2.2 „Felhívás az előkészített 
szennyvízelvezetéssel és – kezeléssel kapcsolatos fejlesztések megvalósítására” 
pályázati konstrukcióra a Pályázat benyújtásra került 2015.11.03.-án.  

A pályázat sikeres, nyertes elbírálása megtörtént. A Támogatási szerződés 
megkötésre került. A NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. koordinálja 
a megvalósítás teljes folyamatát. A NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit 
Kft., mint Konzorciumvezető által a közbeszerzési eljárás kiírásra került.  

A kivitelezés 2018 évben megkezdődött az alábbiak szerint: 

Projekt megnevezése: „Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és –kezelési 
fejlesztés 6. (ÉMO 6) 
Projekt azonosító: KEHOP-2.2.2-15-2015-00042 

Pályázat bruttó összege (Edelény):1.348.151.515,-Ft; (építés 1.340.068.157,- PR 
8.083.358,-Ft) 

Vállalkozó: Penta Kft. (Gödöllő, Kenyérgyári u. 1/E) 

Vállalkozási szerződés megkötésének ideje: 2017.11.28. 

Vállalkozási szerződés hatálybalépésének ideje: 2017.12.19. 

Szerződéses érték nettó (Edelény): 1.055.171.777,- Ft 

Tevékenység időtartama: 1095 nap 

Munkaterület átadása tervezésre: 2017.12.22. 

Munkaterület átadás kivitelezésre (átemelő rekonstrukció): 2018.07.22.  

Munkaterület átadás kivitelezésre (szennyvíztisztító telep): 2018.08.13.  

Jelenlegi állapotot 2021.11.05. napján: 

Teljes beruházás 19. részszámla (2021.11.05) szerinti készültsége: 100% 

Ebből Edelény város: 100% 

A Projekt építési munkáinak főbb tájékoztató mennyiségei: 

- 200,0 m3/óra Mechanikai tisztítás 

- 21,0 m3/óra Szippantott szennyvíz fogadás 
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- 1.242,0 m3/óra Biológiai tisztítás 

- 1.242,0 m3/óra Utótisztítás 

- 354,0 kg/nap Iszapkezelés 

- 12,0 db Átemelő rekonstrukció 

Elvégzett feladatok: 

- Engedélyes tervek készítése, engedélyek beszerzése megtörtént 

- Kiviteli tervek elkészültek 

- Műtárgyak szerkezete elkészült 

- Gépészeti, és villamossági szerelések elkészültek 

- Udvartéri vezetékek elkészültek 

- Trafó beépítésre került 

- Átemelők felújítása elkészült 

- Telepi átemelő elkészült 

- Kezelőépület elkészült 

- Behatolás elleni védelem elkészült 

- A telep kompletten elkészült! 

Települési átemelők: 

- Irányítástechnikai fejlesztés elkészült, Érv állagmegőrzésre átvette 

- Erőátviteli fejlesztés elkészült, ÉRV állagmegőrzésre átvette 

- Borsodi úti átemelő gépészeti és építészeti felújítása megtörtént 

- Tompa Mihály úti átemelő gépészeti és építészeti felújítása megtörtént 

- István Király úti átemelő gépészeti és építészeti felújítása megtörtént 

- Csalogány úti átemelő gépészeti és építészeti felújítása megtörtént 

- Kenderföldi átemelő gépészeti és építészeti felújítása megtörtént 

Energiaellátás: 

A telep transzformátor fejlesztése: 2019 november  

Kezelőépület: 

- Teljesen elkészült 

Műtárgyak: 

- Teljesen elkészültek 

Próbaüzem megkezdésének ideje: 2020. március 16. 

Próbaüzem befejezésének ideje: 2020. szeptember 15. 

Műszaki átadás-átvétel ideje: 2020. november 27. 

Az Irányító Hatóság záró helyszíni ellenőrzésének ideje: 2021. november 30. 

Levegőtisztaság védelem 
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A városban nem található jelentős légszennyező forrás, nem folyik jelentős ipari 
tevékenység. A kisebb ipari létesítmények jelentős része a környezetvédelmi 
előírásoknak megfelelően üzemel.  

A zöld hulladékok egy részét a lakosság a saját ingatlanán hasznosítja, illetve egy 
részét elégeti főleg a tavaszi és őszi időszakban melynek módját a 
„Hulladékgazdálkodás, köztisztaság és az avar, valamint a kerti hulladékok nyílttéri 
égetésének helyi szabályairól” szóló 1/2014.(I.15.) önkormányzati rendelet 
szabályozza. A kihirdetett veszélyhelyzet megszűnését követően a törvény 
erejénél fogva az önkormányzatoknak hatályon kívül kell helyezni a 
zöldhulladék égetésére vonatkozó rendelkezéseket és a későbbiekben már 
nem lesz engedélyezett a zöldhulladék, kerti hulladék égetése sem. 

A kerti hulladék elszállítására az évente szükség szerint szervezett és meghirdetésre 
kerülő lomtalanítási akció is igénybe-vehető. 

2021. évben a lakosság részére igénylés alapján 91 db 240 l-es zöldhulladék-gyűjtő 
edényzet került biztosításra, mely nagymértékben megkönnyíti a zöldhulladék kétheti 
rendszerességgel történő elszállítását a településről a szolgáltató által.  

Zaj- és rezgésvédelem 

A városban nem történik olyan tevékenység, amely jelentős zajterhelést jelentene a 
környezetre vonatkozóan. Faipari és egyéb ipari tevékenységet végző gazdálkodó 
szervezetek telephely engedéllyel rendelkeznek.  

Az Igazgatási és Szociális Osztály részéről történik a környezetszennyezéssel 
kapcsolatos bejelentések vizsgálata, a szennyező források megszüntetése (illegális 
hulladéklerakások felderítése, illegális hulladékégetések szankcionálása, illegális 
szennyvízkifolyások megszüntetése) a város területén a felszíni- és felszín alatti vizek, 
a talaj, illetve a levegő szennyezésének csökkentése érdekében.  

Edelény Városának Települési Környezetvédelmi Programjának elkészítése 

A HOLOCÉN Természetvédelmi Egyesület (képviseli: Kiss József, ügyvezető elnök) 
2018. március 5.-én vállalkozási szerződést kötött Edelény Város Önkormányzatával, 
Edelény Városának Települési Környezetvédelmi Programjának elkészítésére. A 
szerződő felek a vállalkozási díjat bruttó 3.550.000 Ft összegben határozták meg. Ez 
a díj tartalmazza a program elkészítéséhez kapcsolódó összes felmerülő költséget és 
díjat. 

A programkészítés során felmerülő feladatok, tennivalók ismertetése: 
- a program elkészítéséhez kapcsolódó tervek, tanulmányok, dokumentumok, 

jogszabályok áttanulmányozása, értékelése, elemzése 
- releváns adatbázisok feldolgozása, elemzése, kiértékelése 
- terepi munkák (fotódokumentáció készítés, a szükséges mérések elvégzése 

stb.) 
- a program tervezetének összeállítása és eljuttatása véleményezés céljából a 

megbízó számára 
- munkapéldány elkészítése és véleményeztetése 
- társadalmasítás (lakossági észrevételek számbavétele) 
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- a végleges települési környezetvédelmi program elkészítése 

A munka a szerződés megkötése után megkezdődött. A készítéshez szükséges 
anyagok beszerzésre kerültek. Eddigiekben a terepbejárások és vegetáció 
térképezéssel összefüggő munkálatokat végeztek külterületen és belterületen 
egyaránt. A rendelkezésre álló adatok, információk, és tanulmányok alapján a 
program részleges munkapéldánya elkészült, melynek határideje 2019. december 31 
volt. A program részleges munkapéldánya a 2020. évi előterjesztés mellékletét 
képezte. 

A munka folytatásához szükséges a véleményeztetés alatt álló rendezési terv is, ezért 
a végleges program leadási határideje várhatóan 2022.06.30-a lesz.  

A véleményeztetés alatt álló dokumentumok az alábbi oldalon elérhetőek: 

1. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT: 
http://edeleny.hu/varos/telepules_rendezesi_terv/EDELENY_TRE.pdf  

2. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS:  

http://edeleny.hu/varos/telepules_rendezesi_terv/EDELENY_KV.pdf  

 

Edelény, 2021. november 12. 

 
Molnár Oszkár 
 polgármester

http://edeleny.hu/varos/telepules_rendezesi_terv/EDELENY_TRE.pdf
http://edeleny.hu/varos/telepules_rendezesi_terv/EDELENY_KV.pdf


  
 

  
 


