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ELŐSZÓ 
 
Keszthely Városa adottságai révén minden lakosának és vendégének kitűnő életminőség 
biztosítására képes, hiszen a természeti értékekben gazdag tájhoz hatalmas kulturális 
örökség kapcsolódik. 
 
Keszthely környezetében számos, önmagában is kiemelkedő értékű terület található. A 
Balaton Közép-Európa legnagyobb tava, hazánk egyik büszkesége, mely nem pusztán 
kiemelt üdülőterület, hanem fontos élőhely, gyönyörű tájképi elem is. A Keszthelyi-
hegység gazdag élővilága szigetet képez a vizes élőhelyek között. A Keszthely-hévízi láp 
Magyarország egyik legjobban megmaradt lápvidéke, élőhelyei több ritka és védett 
növény- és állatfajnak nyújtanak menedéket. 
 
Az évezredek óta lakott vidéken a letűnt korok lakói számos műemléket hagytak Keszthely 
városának. A Festetics grófok és a szorgalmas városi polgárok saját gazdagodásukkal a 
várost is gyarapították. Az anyagban testet öltő művészet mellett Keszthely legfontosabb 
öröksége a Georgikon, mely méltán vált Európa-szerte híres egyetemmé. 
 
Az egyedi környezet azonban – sérülékenysége miatt – egyedi védelmet igényel. A 
természet és a környezet védelme során a feladatok több szinten oszlanak meg. Keszthely 
Város települési környezetvédelmi programja az Önkormányzat számára jelöli ki a 
feladatokat. A Városi Önkormányzat vezetésével a település lakói a rendelkezésükre álló 
anyagi és szellemi erőforrások felhasználásával e tennivalókat azzal a tudattal végezhetik 
el, hogy e program megvalósításával Magyarország egyik legkiválóbb életminőségű 
települését teremtik meg. 
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BEVEZETÉS 
 
Keszthely Város Önkormányzata 2002. június-júliusában elkészítette Keszthely Város 
környezetvédelmi programját. 
 
A környezetvédelmi programokról a környezet védelmének általános szabályairól szóló 
1995. évi LIII. Tv. 47. § (2) az alábbiak szerint rendelkezik: 
 
„A települési önkormányzat gondoskodik a települési környezetvédelmi programban foglalt 
feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek biztosításáról, figyelemmel kíséri az 
azokban foglalt feladatok megoldását, és a programot szükség szerint – de legalább 
kétévente – felülvizsgálja.” 
 
A fent hivatkozott törvényi kötelezettségnek megfelelően a környezetvédelmi programot 
az Önkormányzat 2004-ben felülvizsgálta, megjelölve benne a következő időszakra 
kitűzött célokat. Jelen dokumentáció tartalmazza az elmúlt két év során, a 
környezetvédelmi program felülvizsgálatában foglalt feladatok végrehajtására továbbá az 
azokban foglalt feladatok megoldásra tett intézkedéseket, illetve a 2004-2006- évekre 
kitűzött célok megvalósulását, és azok értékelését.  
 
Továbbá a felülvizsgálati dokumentáció felhívja a Tisztelt Önkormányzat figyelmét az 
elkövetkezendő időszakra –2006-2008– tett célkitűzésekre és cselekvési programokra. 
 
A fentieknek megfelelően a felülvizsgálati dokumentáció három fő részre tagozódik, melyek 
az alábbiak: 

 
I. A környezetvédelmi programban a 2005-2006- időszakra kitűzött célok 

ismertetése 

II. A kitűzött célok megvalósulásának ismertetése 

III. Az elkövetkező tervezési időszakra  – 2007-2008 –  tett célkitűzések és 

cselekvési programok ismertetése 
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I. A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMBAN A 2005-2006 
IDŐSZAKRA KITŰZÖTT CÉLOK ISMERTETÉSE 

 
 
 

I.1. A CÉLOK MEGALAPOZÁSA 
 
A környezetvédelmi program stratégiai célkitűzésinek megalapozásához a város környezeti 
állapotának értékelése alapján meghatároztuk a főbb fejlődési, fejlesztési irányokat. Ennek 
egy jól bevált módszere az ún. SWOT analízis volt, amely a belső és külső tényezők 
alapján vizsgálja az adott állapotot és meghatározza a kitörési irányokat. A gazdasági 
életben már bevált módszerrel biztosítottuk, hogy a valós állapotból kiindulva kerüljenek a 
stratégiai célok kijelölésre. 
 
Az egyes betűk jelentése: 
 
S – erősségek (strengths) 
W – gyengeségek (weaknesses) 
O – lehetőségek (opportunities) 
T – fenyegetések (threats) 
 
(Az erősségek és a gyengeségek a belső állapotot jellemzik, míg a lehetőségek és a 
fenyegetések a külső körülményeket.) 
 
Az analízis részletes bemutatását az alábbi táblázat tartalmazza. 
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1. táblázat: SWOT analízis 
 
Erősségek Gyengeségek 
• termelő és szolgáltató szektor környezetterhelése 

alacsony 
• kedvező mikroklimatikus viszonyok 
• a levegő minősége jó 
• magas a városban a zöldfelületek aránya 
• a védett természeti területek (Keszthelyi-

hegység, Keszthely-hévízi láp, Kis-Balaton) 
biológiai sokfélesége jelentős 

• működő ökológiai hálózat, ökológiai folyosók 
• kedvező táji adottságok, geomorfológiai és 

földtani értékek (barlangok, kilátók) 
• megfelelő az infrastrukturális ellátottság (víz, 

szennyvíz, gáz, villamos energia) 
• sok a védett és műemlék jellegű épület, építmény 
• a talajok állapota jó 
• a felszíni vizek minősége jó 
• a helyi környezetvédelmi jogszabályalkotás a 

környezetvédelem valamennyi területét átfogja 
• a lakosság jól ismeri a környezet állapotát és a 

védendő értékeket 
• jelentős műrevaló ásványvagyon 
• mezőgazdaságilag művelhető területek aránya 

magas, szántóföldi növénytermesztés fejlett 
(Egyetem, Tangazdaság) 

• a városi közlekedésből és átmenő forgalomból 
származó zajterhelés értéke magas 

• illegális hulladéklerakó helyek több helyen 
találhatók  

• tájsebek, rekultiválatlan bányák 
• csapadékvíz elvezető árkok állapota csak részben 

megfelelő, a nagy intenzitású 
csapadékesemények terheléscsökkentése nem 
elégséges, a mélyfekvésű területek víz alá 
kerülnek 

• a víz- és szennyvízcsatornák állapota csak 
részben megfelelő, a nem megfelelő fedés miatt 
csapadékvíz kerül a szennyvízcsatornába 

• a terület felszíni szennyeződésre érzékeny 
• a bányászat környezetterhelése a védett 

természeti területeket károsítja, és zavarja a 
lakosságot 

• a hulladékgazdálkodás hosszú távú helyzetének 
megoldatlansága 

• szezonális légszennyezettség (bányák, 
közlekedés) 

• a talajokban alacsony a szerves tápanyag-
utánpótlás szintje 

Lehetőségek Fenyegetések 
• Balaton parti település 
• kistérségi természetvédelmi fejlesztési 

együttműködés kialakítása 
• kormányzati forgalomszervezési intézkedések 

(megkerülő út)  
• külső források bevonása a környezet- és 

természetvédelmi fejlesztésekbe 
• ökoturizmus és „szelíd turizmus” 

továbbfejlesztése  
• öko- és extenzív mezőgazdálkodás fejlesztése 

• környezetterhelő tevékenységek betelepülése a 
városba 

• a Balaton változó vízminősége 
• környezeti káresemény a Balatonban 
• a lápok tönkremenetele 
• okszerű tájgazdálkodás hiánya 
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I.2. A VÁROS KÖRNYEZETI CÉLÁLLAPOTA 
 
A város környezetvédelmi programjának megalapozásakor, szükséges volt egy olyan 
„Környezeti Jövőképet” meghatározása, amely a programozási időszakon túlnyúlóan is 
rögzíti a település jövőre vonatkozó elképzeléseit.  
 
Ez a jövőkép az alábbi alapelvekre került meghatározásra: 

• fenntarthatóság; 
• megelőzés; 
• elővigyázatosság; 
• felelősség; 
• partnerség; 
• ökológiai szemlélet. 

 
A kedvező adottságokból kiindulva Keszthely város környezeti jövőképét elsősorban a 
turisztikai infrastrukturális fejlesztések és azt kiszolgáló környezeti fejlesztések, valamint a 
zöldfelületek, parkok állapotának megőrzése és fejlesztése, valamint a természeti területek 
állapotának fenntartása, javítása határozta meg. 
 
Ezeknek az elveknek megfelelően Keszthely város Környezeti Jövőképének alapjai az 
alábbiak szerint kerültek rögzítésre: 
 
A város a környezeti állapot fenntartásával és javításával megőrzi természeti, ökológiai 
értékeit a jelen és a jövő nemzedékek számára, a természeti erőforrásokat takarékosan, 
célszerűen használja fel, hosszútávon biztosítja az emberek életminőségének javítását, a 
komfortérzet fokozását, és a biológiai sokféleség megőrzését. 
 
Környezeti értékeinek számbavételével, azok folyamatos megóvásával, a védett és 
védelemre méltó természeti értékek megóvására, fejlesztésére törekszik. Kiemelten 
foglalkozik műemlékeinek, táji értékeinek megőrzésével. 
 
Erősíti a környezeti tudatosságot a város lakosságában, hirdeti értékeit a városba érkező 
látogatókkal. 
 
A város környezeti jövőképének főbb ismérvei az alábbiakban kerültek meghatározásra: 
 

• rendezett település, 
• esztétikus közterületek, 
• gondozott táj, 
• a természeti értékek megőrzését és védelmét, fejlesztését szem előtt tartó 

területfejlesztés, 
• történelmi értékek feltárása, megbecsülése, 
• vonzó lehetőségek a turizmus kialakítására, 
• egészséges életmód, hosszú élet, 
• környezeti tudatosság általánossá válása. 
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A város akkori, 2002. évi környezeti állapota alapján rögzítettük, hogy döntően két fő 
irányt lehetett meghatározni a környezetvédelmi program célkitűzései között: 

1. A meglévő környezeti állapot fenntartása, biztosítása annak érdekében, hogy a 
környezeti állapot minősége a városfejlesztés elképzeléseit ne akadályozza, hanem 
segítse. 

2. A lokális környezeti problémák megoldását, mérséklését. 
 

I.3. A CÉLOK IDŐTÁV SZERINTI MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE 
 
A város települési környezetvédelmi programjának céljait döntően a következő főbb 
szempontok határozták meg: 

• a környezeti állapot értékelése, 
• a jogszabályi előírások, 
• a tervezett EU tagságból fakadó célok. 

 
Az állapotértékelés segítségével megállapíthatóvá váltak azok a célok, amelyeket a város 
területén meg kell valósítani annak érdekében, hogy a környezet állapota a kívánt 
elvárásoknak megfeleljen. 
 
Ezeknek a céloknak a teljesítése nem kizárólag a városi önkormányzat feladata, hanem 
részben a Keszthelyen tevékenykedő gazdálkodó szervezetekre és a lakosságra is hárul. 
Ennek ellenére szükséges volt a célok egységes megfogalmazása, azért, hogy az 
önkormányzat koordináló szerepe erősödjön. 
 
A város környezetvédelmi feladatait elsődlegesen az önkormányzati törvény és a 
környezetvédelemmel összefüggő törvények szabályozzák. A legfontosabb jogszabályok a 
következők: 
 

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 
1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 
1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről 
1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 
1996. évi LIV. törvény az erdőről és az erdő védelméről 
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 
2000. évi LXIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 
2000. évi CXII. törvény a Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet területrendezési tervéről 

 
A célok kitűzése során figyelemmel voltunk az országos, régiós és megyei szintű 
koncepciók, programok teljesítésére, illetve a környezetvédelmi érdekek érvényesítésére. 
Az EU jogszabályai a tagállamokat, a tagállamok természetes és jogi személyeit 
közvetlenül kötelezik, így a csatlakozás óta Magyarország és Keszthely város számára is 
kötelezővé váltak. 
Az EU joganyagából és környezetvédelmi politikájából adódó elvárások a célok 
megfogalmazásánál a lehetőségek figyelembe vételével beépítésre kerültek. 
 
Az alábbiakban felsorolt környezetvédelmi célkitűzések időtávhoz való rendelése 
elsősorban azt a célt szolgálja, hogy áttekintést nyújtson arra vonatkozóan, hogy a célok 
időbelisége hogyan követheti egymást. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy az adott 
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időtávhoz rendelt cél a következő időtávon már nem aktuális, sokkal inkább egy 
felkészülési idő lehetőségét hordozza magában. 
 

I.4. A 2005-2006. IDŐSZAKRA KITŰZÖTT CÉLOK 
 
A jelen felülvizsgálat során a tervezési időszak második két éve, a 2005, és a 2006. évekre 
kitűzött (középtávú) célok kerülnek elemzésre, értékelésre, melyek a 2002. évi tervezés 
során az alábbiak szerint került meghatározásra: 
 
I.4.1. Természeti környezeti célok: 
 

T.2.1. Vizes élőhelyek rehabilitációja, rekonstrukciója 
T.2.2. Helyi védettségű természeti területek növelése 
T.2.3. Hagyományos gazdálkodási módok felelevenítése 
T.2.4. Öko- és „szelíd” turizmus fejlesztése 

 
I.4.2. Környezetvédelmi és –fejlesztési célok: 
 

K.2.1. Lakossági hulladék veszélyes hulladék tartalmának csökkentése 
K.2.2. Forgalomszervezés 
K.2.3. Megkerülő utak létesítése 

 
I.4.3. Épített környezetvédelmi célok: 
 

E.2.1. Műemléki értékek felújítása 

 
I.5. A CÉLRENDSZER EGYES ELEMEINEK ÖSSZEFÜGGÉSEI 
 
A célrendszer egyes céljainak egymással való összefüggését az.2. táblázatban bemutatott 
célkapcsolat mátrix mutatja be. 
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2. táblázat: Célok egymással való összefüggése    
 

Sor-
szám Megnevezés T.1.1. T.1.2. T.1.3. T.1.4. T.1.5. K.1.1. K.1.2. K.1.3. K.1.4. K.1.5. K.1.6 K.1.7. K.1.8. K.1.9. K.1.10. K.1.11. E.1.1. Sz.1.1. Sz.1.2. Sz.1.3. Sz.1.4. Sz.1.5. TU.1.1. TU.1.2. T.2.1. T.2.2. T.2.3. T.2.4. K.2.1. K.2.2. K.2.3. E.2.1. T.3.1. Sz.3.1.

T.1.1. Táji értékek megőrzése, fejlesztése

T.1.2. Élőhely rekonstrukció

T.1.3. Természeti területek fejlesztése

T.1.4. Természet-megőrzési stratégia kialakítása

T.1.5. Városi parkok, zöldfelületek felújítása

K.1.1. Szennyvízcsatornázás folytatása, csatornarendszer felújítása

K.1.2. Csapadékvíz elvezető csatornarendszer fejlesztése

K.1.3. Vízbázis védelem

K.1.4. Korszerű hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása

K.1.5. Útfejlesztés, útkorszerűsítés

K.1.6 Közlekedési zajterhelés csökkentése

K.1.7. Lokális levegőminőség javítása

K.1.8. Talajvédelem

K.1.9. Ipari környezetterhelés csökkentése

K.1.10. Településhigiéné fejlesztése

K.1.11. Köztisztaság fejlesztése

E.1.1. Műemléki értékek megőrzése

Sz.1.1. Helyi környezeti állapot összehangolt, folyamatos szabályozása

Sz.1.2. Városfejlesztési tervek környezetvédelmi megfeleltetése

Sz.1.3. A szórakoztató, kulturális rendezvények és a pihenési igények
összehangolása

Sz.1.4. A környezeti állapot és a bányászat összehangolása

Sz.1.5. A környezetvédelmi szabályozások előírásainak kikényszerítése

TU.1.1. Környezeti és egészségügyi állapotra vonatkozó adatok megismerése és
megismertetése

TU.1.2. Helyi értékek megismertetése

T.2.1. Vizes élőhelyek rehabilitációja, rekonstrukciója

T.2.2. Helyi védettségű természeti területek növelése

T.2.3. Hagyományos gazdálkodási módok felelevenítése

T.2.4. Öko és „szelíd” turizmus fejlesztése

K.2.1. Lakossági hulladék veszélyes hulladék tartalmának csökkentése

K.2.2. Forgalomszervezés

K.2.3. Megkerülő utak létesítése

E.2.1. Műemléki értékek felújítása

T.3.1. Kistérségi természeti kapcsolatok bővítése

Sz.3.1. A belváros autóforgalom mentesítése
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II. A KITŰZÖTT CÉLOK MEGVALÓSULÁSÁNAK 
ISMERTETÉSE 

 
Az alábbiakban részletesen vizsgáljuk a kitűzött célok megvalósulását, illetve ismertetjük a 
jelenlegi környezeti állapotot a célok függvényében. A célok teljesülését, vagy a cél 
megvalósítása érdekében tett intézkedéseket az alábbi táblázat foglalja össze. 
 
3. táblázat: Az egyes programelemek teljesítése érdekében tett intézkedések összefoglalása 
 

Cél jele Cél megnevezése Intézkedés 
történt-e? 

A cél 
teljesülésének 

mértéke 
Természeti környezeti célok 

T.1.1.  Táji értékek megőrzése, 
fejlesztése 

Igen A cél teljesülése 
folyamatos 

T.1.2.  Élőhely rekonstrukció Nem A cél teljesülése 
folyamatos 

T.1.3.  Természeti területek 
fejlesztése 

Nem A cél nem 
teljesült 

T.1.4.  Természet-megőrzési 
stratégia fejlesztése 

Nem A cél nem 
teljesült 

T.1.5.  Városi parkok, 
zöldfelületek 
állapotfenntartása 

Igen A cél teljesülése 
folyamatos 

Környezetvédelmi fejlesztési célok 
K.1.1.  Szennyvízcsatornázás 

folytatása, csatornarendszer 
felújítása, 
szennyvíztisztítás 
fejlesztése 

Igen A cél teljesülése 
folyamatos 

K.1.2.  Csapadékvíz elvezető 
csatornarendszer fejlesztése 
és korszerűsítése 

Igen A cél teljesülése 
folyamatos 

K.1.3.  Ivóvízellátás biztonságának 
fokozása, vízbázis védelem 

Igen A cél teljesülése 
folyamatos 

K.1.4.  Korszerű 
hulladékgazdálkodási 
rendszer kialakítása 

Igen A cél teljesülése 
folyamatos 

K.1.5.  Útfejlesztés, 
útkorszerűsítés 

Igen A cél teljesülése 
folyamatos 

K.1.6  Közlekedési zajterhelés 
csökkentése 

Igen A cél teljesülése 
folyamatos 

K.1.7.  Lokális levegőminőség 
javítása 

Igen A cél teljesülése 
folyamatos 

K.1.8.  Talajvédelem Igen A cél teljesülése 
folyamatos 

K.1.9.  Ipari környezetterhelés 
lokális problémáinak 
csökkentése 

Nem A cél teljesülése 
folyamatos 

K.1.10.  Köztisztaság fejlesztése Igen A cél teljesülése 
folyamatos 

Épített környezet védelmi célok 
E.1.1.  Műemléki értékek 

megőrzése 
Igen A cél teljesülése 

folyamatos 



KESZTHELY VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 
FELÜLVIZSGÁLAT II. 

PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft.                1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C. 10 
 

Cél jele Cél megnevezése Intézkedés 
történt-e? 

A cél 
teljesülésének 

mértéke 
Környezetvédelmi szabályozási célok 

Sz.1.1.  Helyi környezeti állapot 
összehangolt, folyamatos 
szabályozása 

Igen A cél teljesülése 
folyamatos 

Sz.1.2.  Városfejlesztési tervek 
környezetvédelmi 
megfeleltetése 

Igen A cél teljesülése 
folyamatos 

Sz.1.3.  A szórakoztató, kulturális 
rendezvények és a pihenési 
igények összehangolása 

Igen A cél teljesülése 
folyamatos 

Sz.1.4.  A környezetvédelmi 
szabályozások előírásainak 
kikényszerítése 

Igen A cél teljesülése 
folyamatos 

Környezeti tudatformálási célok 
TU.1.1.  Környezeti és egészségügyi 

állapotra vonatkozó adatok 
megismerése és 
megismertetése 

Igen A cél teljesülése 
folyamatos 

 
Az alábbiakban részletesen vizsgáljuk a kitűzött célok megvalósulását, illetve ismertetjük a 
jelenlegi környezeti állapotot a célok függvényében. 
 

II.1. TERMÉSZETI KÖRNYEZETI CÉLOK 
 
A természeti környezeti célok megvalósulásának vizsgálatát – tekintettel a programelemek 
jelentős mértékű összefüggéseire – több nagyobb, egybefüggő alfejezetben mutatjuk be. 
 
T.1.1., T1.2., T1.3., T.1.4. TÁJI ÉRTÉKEK MEGŐRZÉSE, FEJLESZTÉSE, ÉLŐHELY REKONSTRUK-
CIÓ, TERMÉSZETI TERÜLETEK FEJLESZTÉSE, TERMÉSZET-MEGŐRZÉSI STRATÉGIA FEJLESZTÉSE 
 
A városban a természeti területek fejlesztése, élőhelyek rekonstrukciója a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park Igazgatóságával összhangban, egymást segítve folyamatos kommunikáció 
mellett történik. 
 
A városban újabb természeti területfejlesztések nem történtek, folyamatban sincs ilyen 
jellegű fejlesztés. 
 
A helyi védelem alatt álló vadgesztenye fasorok permetezése folyamatos, évi három 
alkalommal gondoskodnak ennek biztosításról. 
 
Legnagyobb feladatot a vadgesztenyefák aknázómoly elleni megóvása jelenti, de a sikeres 
védekezésnek köszönhetően biztosítható az idős fasorok életének meghosszabbítása.[1] 
 
A gyapjaslepke elleni védekezés céljából 2005 áprilisában 30 ha terület került 
lepermetezésre. A költségeket az Önkormányzat a Zala Megyei Területfejlesztési Tanács 
VIS MAIOR keretéből vissza tudta igényelni. 
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A belvárosban lévő értékes hársfasorok levéltetű elleni védelemben részesültek 2006.-ban, 
melynek eredményeként lombozatuk kisebb mértékben vált áldozatává káros hatásuknak. 
[2] 
 
T.1.5. VÁROSI PARKOK, ZÖLDFELÜLETEK ÁLLAPOTFENNTARTÁSA, FEJLESZTÉSE 
 
A városban a parkok és a zöldfelületek rendezettsége, virággal borítottsága szembetűnő, az 
ország egyik legszebb városává emeli Keszthelyt. 
 
A zöldterületek fenntartásához tartozó fontosabb feladatok az alábbiak voltak: 
 

1) Virágos felületek fenntartása 
2) Fák, cserjék fenntartása (fametszések, növénynyírás) 
3) Köztéri berendezések fenntartása, kihasználatlan, elavult játszóterek 

megszüntetése, a hosszútávon megmaradókon EU szabványnak megfelelő 
korszerűsítés elindítása 

4) Füves területek fenntartása (fűkaszálás) 
5) Terek, sétautak fenntartása (tisztítás, kavicsozás) 
6) Kiszáradt fák kivágása 

 
Keszthely város belterületén mintegy 700 ezer m2 zöldfelület, számos védett terület, 
természeti érték található. A zöldfelületek gondozását a Polgármesteri Hivatal végzi a 
Városüzemeltető Egyszemélyes Kft. közreműködésével. 
A virágos felületeket tekintve mintegy 1220 m2 rózsaágyás, 1700 m2 virágágyás és 800 m2 
egyéb zöldfelület kerül beültetésre tavasszal és ősszel. Fák mennyisége 3000-4000 db fa 
utcai fasorként, ebből éves szinten mintegy 400-600, ritkán 800 db kerül megnyesésre.  
 
Köztéri berendezéseket tekintve a város nagy gondot fordít a teljesen elavult, elöregedett, 
esetenként balesetveszélyes játszóterek folyamatos felújítására, karbantartására, javítására.  
2005-ben elfogadásra került a városi játszóterek korszerűsítésének koncepciója és ezzel 
megkezdődött az Európai Uniós szabvány szerinti átalakításuk. Első lépésként 
megszüntettek 15 db elavult, kihasználatlan játszóteret, a hosszútávon megtartandókon 
pedig elindult a korszerűsítési folyamat, amelyben a biztonsági rendszer kiépítése kapta a 
legfontosabb feladatot. A városban jelenleg 22 db játszótér található.  
 
Füves terület nagysága a városban 660.000 m2. Terek, sétautak nagysága 33.600 m2, mely 
gyöngykavicsos felület. 
 
2005 őszén 90-100 db fa került ültetésre, kiegészítve ezzel az utcai fasorokat a bevezető 
utak mentén. 2006-ban faültetés – a kiszáradt fák pótlásán kívül - nem történt, a zöldfelület 
gondozása permetezésben, gyomlálásban, metszésben, ill. pótlásban nyilvánult meg.  
 
A város a pollentartalom csökkentése érdekében fafaj-szerkezet átalakításra törekszik. 
Ennek megfelelően a juhar, kőris és a hársfák részesülnek előnyben, nyárfa ültetése 
kerülendő. A város sétáló utcájára dekoratív gömbkőriseket telepítettek, hátrányuk, hogy 
gyorsan nőnek, fenntartásuk és gondozásuk a későbbiek folyamán problémát jelenthet. 
2004. év őszén elindult egy komplex fásítási folyamat, melynek segítségével beültetésre 
kerültek a befásítatlan utcák, és ezzel jelentősen emelkedik a városi zöldterületek 
színvonala. [2] 
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Illegális természetkárosítókkal szemben érvényesített szabálysértési eljárás a vizsgálati 
években (2005-2006) nem volt. 
 
Keszthely város a „Virágos Magyarországért” elnevezésű országos környezetszépítő 
versenyen 1995. óta folyamatosan részt vesz, melynek során az alábbi eredményeket érte 
el.  

o 1995. 1 db közterületen elhelyezhető jutalom virágoszlop, 
o 1997. különdíj, elismerést kifejező réztáblával, 
o 1999. elismerést kifejező miniszteri oklevél, 
o 2004. különdíj, elismerést kifejező réztáblával, 
o 2006. Arany Rózsa díj. 

 
Keszthely önkormányzata 1999 óta egy év kivételével minden esztendőben meghirdeti a 
„Virágos Keszthelyért” pályázatot. A pályázat célja a figyelemfelkeltés, a lakosság 
bevonása a turisztikai szezonra való felkészülésbe, s a pályázók ezzel vállalják, hogy 
lakókörnyezetüket virágosítják, parkosítják, s folyamatosan rendben tartják.  
 
 
T.2.1. VIZES ÉLŐHELYEK REHABILITÁCIÓJA, REKONSTRUKCIÓJA 
 
A Keszthelyi láptér jelentős területét a keszthelyi Pannon Egyetem használja legeltetés 
céljából. A vizes élőhelyek egy része magántulajdonban van, ennek megfelelően 
önkormányzati kaszálás ezeken a területeken nem történik. 
A város idegenforgalmi szempontból jelentős területein (belváros) évente 10-12 
alkalommal, a kevésbé frekventált területeken 6-8 alkalommal - általában áprilistól október 
végéig tartó időintervallumban - kerül sor kaszálásra. Az utak menti árkok tisztítását 
évente három alkalommal végzik el. 
 
A téli időszakban mechanikai csúszásmentesítő anyagként bazaltzúzalék - só keveréket 
alkalmaznak 1:6 arányban. A só felhasználását a lehetőségeknek megfelelően minél jobban 
próbálják visszaszorítani. Az útkezelési szabályzatnak megfelelően 3 g/m2 
csúszásmentesítő anyag kerül kiszórásra alkalmanként. 
 
 
T.2.2. HELYI VÉDETTSÉGŰ TERMÉSZETI TERÜLETEK NÖVELÉSE 
 
A város területén természeti védettség alá helyezés az elmúlt két év alatt nem történt. A 
meglévő természeti értékek felügyelete folyamatos.  
 
A Város területén két Natura 2000 védettséget élvező terület található, melyek az alábbiak: 

1) Keszthelyi-hegység 
2)  Kis-Balaton 

 
Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet rendelkezik a Natura 2000-es védettség alá tartozó 
területekről. 
A rendelet 5. számú melléklete tartalmazza a különleges madárvédelmi területek 
felsorolását. A Kis-Balaton része a listának. 
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3. táblázat: Különleges madárvédelmi területek 

 
 Térképi 
azonosító  Területkód  Név 

 Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 
 6  HUBF30003  Kis-Balaton 

 
 
 

 
 
1. ábra Különleges madárvédelmi területek 
 
 
A rendelet 7. számú melléklete „a kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési 
területnek” jelölt területek megnevezését tartalmazza. Ebben a listában találjuk a 
Keszthelyi-hegységet és a Kis-Balatont is. 
 
5. táblázat: Kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési területek 
 

 Térképi 
azonosító  Területkód  Név 

 96  HUBF20035  Keszthelyi-hegység 
111  HUBF30003  Kis-Balaton 
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2. ábra Kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési területek 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
T.2.3. HAGYOMÁNYOS GAZDÁLKODÁSI MÓDOK FELELEVENÍTÉSE 
 
A hagyományos gazdálkodási módok felelevenítése legfőképpen a parlagon hagyott 
területek nagyságának csökkentését hívatott szolgálni. A parlagon hagyott területek, a nem 
kellő gondossággal kezelt közterületek, telkek, árokpartok burjánzó gyomnövényei, és az 
elszaporodott parlagfű jelentős pollenszennyezést okoznak a városnak. A különösen 
nyárvégi időszakban jelentkező pollenallergia valóságos népbetegség, és egyre inkább 
terjedőben van. A 30.-42. heti pollenvizsgálati eredményeket a 3. ábra tartalmazza. A 
lakosság folyamatos tájékoztatása érdekében a heti jelentés, napi előrejelzések Keszthely 
város honlapján is elérhetők. [2] 
 

 
3. ábra A parlagfű 2001-2006 évi terheltségi adatai 
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4. ábra Pollenszám megoszlása 
 
A parlagon, illetve művelés nélkül hagyott területek felszámolása az önkormányzat 
tulajdonában álló területek esetében az önkormányzat feladata, egyéb estben a tulajdonos, 
illetve a földhasználó feladata. 
 
2005-ben a parlagon hagyott magánterületekre vonatkozóan 120-130 felszólítás került 
kiküldésre lakossági bejelentés alapján, bírság kiszabására nem került sor. 2006-ban 67 
volt a felszólítások száma, ebből két tulajdonos ellen indult eljárás. Ennek 
eredményeképpen 480.000 Ft-os növényvédelmi bírságot állapított meg a hatóság. 
 
A talaj tápanyagtartalmának utánpótlása céljából a szerves tápanyag felhasználása 100%-
ban megoldott az Egyetem által igénybevett átrakótelep segítségével. 
 
 
T.2.4. ÖKO- ÉS „SZELÍD” TURIZMUS FEJLESZTÉSE 
 
Minden évben megrendezésre kerül a Balaton-parti strandoknak meghirdetett Kék hullám 
zászlóért folytatott verseny. 2005-ben Keszthely a Városi Strandjával és a Helikon 
Stranddal, míg 2006. évben mindhárom strandjával pályázott és nyerte el a legnagyobb 
elismerést minőségi szolgáltatásaiért. Az elismerést csak azok a strandok kaphatják meg, 
amelyeknél kiváló a vízminőség, megfelelő a hulladékgyűjtési rendszer, a tisztaság, az 
illemhelyek száma, valamint a különböző szolgáltatások vendégcsalogatók. [1, 2] 
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A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma minden évben pályázatot hirdet a Kultúra 
Magyar Városa 2006 cím elnyerésére. A cím a városok által az előző 5 évben elért 
kulturális teljesítmény értékelésére, a fenntartható fejlesztéseket segítő programok 
elismerésére szolgál, melyet olyan városi helyi önkormányzatok kaphatnak, melyek a 
település kulturális, művészeti életét kiemelkedően fejlesztik és támogatják. A pályázóknál 
elsősorban a városok által eddig elért kulturális szintet értékeli a bíráló bizottság. Fontos 
szempont többek között például a város adottságai, kulturális aktivitása, a városfejlesztési 
tervek kulturális elemei, kulturális turisztikai helyzetkép (pl. a fesztiválok, kulturális 
turisztikai programok), a turisztikai infrastruktúra megléte, állapota, a fenntartható 
fejlesztések és az esélyegyenlőség. 2005-ben Keszthely elnyerte ezt a címet.  
 
 

II.2. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS –FEJLESZTÉSI CÉLOK 
 
K.1.1. SZENNYVÍZCSATORNÁZÁS FOLYTATÁSA, CSATORNARENDSZER FELÚJÍTÁSA, 
SZENNYVÍZTISZTÍTÁS FEJLESZTÉSE 
 
A Szennyvízcsatornázás folytatása, csatornarendszer felújítása, szennyvíztisztítás 
fejlesztése cél megvalósításához kapcsolódó operatív programok az alábbiak:  
 

VÍZ-2 Szennyvízcsatornák állapotának felmérése és karbantartása 
VÍZ-3 Szennyvízcsatornázás befejezése 

 
 
VÍZ-2 Szennyvízcsatornák állapotának felmérése 
 
A szennyvízcsatornák állapotának felmérése és karbantartása programpont keretében 
5 éves időszak alatt teljes egészében fel kell mérni a 10 évesnél idősebb csatornák 
állapotát. A csatornák karbantartását évente mintegy 5 km hosszan el kell végezni, oly 
módon, hogy a továbbiakban legalább 10 évig kizárható legyen a talajvizek, csapadékvizek 
hozzáfolyása. 
 
 
VÍZ-3 Szennyvízcsatornázás folytatása 
 
2004-2005 évben elkészült a Külső Zsidi út és Kárpát utca, a Hévízi út, Sopron utca, 
Tapolcai u., Bokréta u., Magvető köz hiányzó szennyvízcsatorna szakaszai. Csatornázatlan 
területek találhatók még a Fenékpuszta, Újmajor, Epreskert, Lend A. utca térségében. 
 
A csatornázási beruházás során mintegy 2158 m-en megtörtént a vezeték létesítése, 353 db 
csatornabekötést jelent. Ezzel is tovább növelve a csatornázottsági százalékot. Az 
Önkormányzat által a beruházásra fordított összeg mintegy 39 MFt volt. A csatornahossz 
60 928 m-ről 63 086 m-re nőtt 
 
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény talajterhelésre vonatkozó 
előírásai alapján: 
„… Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag 
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve 
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vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt 
szennyvíztározót is, alkalmaz. …”  
 
Az újonnan elkészült szennyvízcsatornára a rákötések folyamatosan történnek. Bizonyos 
esetekben jegyzői felszólítás, illetve határozatban történő kötelezések kiküldése szükséges. 
Felszólítás 2004-2006. évben 118 esetben, határozati kötelezés 12 esetben történt. 
Probléma jelenleg a rossz szociális helyzetű, idős, egyedülálló lakók esetében mutatkozik 
és jelenleg megoldatlan feladat elé állítja az önkormányzatot, mivel nincs anyagi forrása a 
bekötések elvégeztetésére. [2] 
 
A rákötési arány emelkedését elősegíti a talajterhelési díj mértékének progresszív 
emelkedése. 
 
6. táblázat: A DRV RT. Keszthelyi telephelyén tisztított szennyvíz 2004-2006. évi 
mennyiségi adatai[2] 
 

Tisztított szennyvíz mennyisége (m3) Hónap 
2004 2005 2006 

Január 402.529 370.470 636.621 
Február 471.542 365.712 458.535 
Március 510.648 456.898 478.000 
Április 646.537 489.275 497.334 
Május 431.961 461.633 630.401 
Június 429.610 434.157 468.560 
Július 470.255 533.928 576.377 
Augusztus 419.684 624.485 579.584 
Szeptember 33.179 410.325 510.738 
Október 372.578 377.103 422.514 
November 381.127 373.231 466.728 
December 373.975 459.437 464.118 
Összesen 5.243.625 5.356.654 6.189.510 

 
 
K.1.2. CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ CSATORNARENDSZER FEJLESZTÉSE  
 
A csapadékvíz elvezető csatornarendszer felújítása, fejlesztése cél megvalósításához 
kapcsolódó operatív program: 
 

VÍZ-5 Csapadékcsatornák építése, rekonstrukciója 
 
 
VÍZ-5 Csapadékvíz elvezető csatornarendszer fejlesztése 
 
A városban kiépültek a fő vízelvezető rendszerek, és részben elkészültek a vízminőség 
javító, kezelő rendszerek is. Hiányosságok között szerepel a kertváros teljes 
csatornázatlansága és a fő vízelvezető Büdös árok zápor-ülepítő tározójának kiépítése. A 
beruházáshoz szükséges - 980,6 MFt - költséget az Önkormányzat saját forrásai mellett 
címzett támogatás elnyerésével szeretné biztosítani, de pályázatukat már hatodik éve nem 
támogatják. 
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A meglévő főgyűjtő rendszerek karbantartása megfelelő, de a városi elosztóhálózat 
esetében csak sürgős esetekben van lehetőség intézkedésre a költségvetési forrás 
szűkössége miatt. Ebből következik, hogy ennek a rendszernek a fenntartása csak részben 
felel meg a követelményeknek. 
 
A belvízelvezető főgyűjtők állapotának, karbantartásának vizsgálatát az Önkormányzat 
minden év őszén a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőséggel történő közös bejárással végzi el. [2] 
 
A csatornázási beruházás során mintegy 597 fm-en megtörtént a vezeték létesítése, az 
Önkormányzat által a beruházásra fordított összeg mintegy 10 MFt volt.  
 
 
7. táblázat: Havi csapadékösszegek alakulása Keszthelyen 2004-2006. évben [2] 
 

Csapadékmennyiségek havi bontásban (mm) Év 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Összeg 

2004. Év 26,8 64,4 50,2 89,4 29,1 87,8 29,4 48,4 24,9 87,4 45,6 35,5 618,9 

2005. Év 6,3 25,7 41,4 57,4 59,8 95,4 104,5 231,3 69,1 2,6 31,9 69,7 795,1 

2006. Év 40,1 28,4 26,7 82,1 99,8 84,6 20,8 140 11,1 14,3 21,3 11,3. 580,5 
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5. ábra Keszthely csapadékmennyiségei 2004-2006 
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K.1.3. VÍZBÁZIS VÉDELEM 
 
A vízbázis védelem cél megvalósításához kapcsolódó operatív program: 
 

VÍZ-6 Felszíni vizek védelme 
 
 
VÍZ-6 Felszíni vizek védelme 
 
A Balaton vízszintszabályozása 1997-től évente + 110 cm vízszinttartást ír elő.  A Balaton 
vízszintjét a siófoki vízmérce „0” cm pontjához viszonyítják, amely 103,41 m Balti-
tengerszint feletti magasságnak felel meg. Többlet csapadék esetén a tóból a felesleges 
vizet a Siófoki zsilipen át a Sió csatornán keresztül engedik le a Dunába. 
Öt év után először 2005. szeptember 1.-én engedték fel a zsilipet és két hét alatt 7,5 millió 
m3 vizet folyattak le a Balatonból. 2006-ban a csapadékos időjárás eredményeképpen 
folyamatos volt a vízleeresztés. Összesen kb. 341 millió m3 vizet engedtek le a Sió-
csatornán. [2] 
 
8. táblázat: A Balatonból 2006. évben leeresztett vízmennyiségek (m3)[2] 
 

Időszak Január Február Március Április Május Június Július 

Leeresztett 
mennyiségek (m3) 101.737.800 591.862 87.141.168 11.799.007 40.911.544 49.672.584 49.137.768 

 
 
 

 
 
6. ábra  A Balaton vízszintje 2005. január 1.-december 31. között (mm)[3] 
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7. ábra  A Balaton vízszintje 2006 .január 1.-december 31. között (mm)[3] 
 
 
K.1.4. KORSZERŰ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA 
 
A város területén a kommunális hulladékot a közszolgáltató keretében a Városüzemeltető 
Egyszemélyes Kft gyűjti össze, a hulladékátrakó állomásra szállítja, és átadja kezelésre és 
ártalmatlanításra a KETÉH Kft-nek. Ide kerül a gyűjtőszigeteken szelektíven összegyűjtött 
hulladék is.  
 
9. táblázat: A városban 2005-ben és 2006-ban szelektíven összegyűjtött hulladékmennyiség 
 

Hulladék megnevezése 2005. évi mennyiség, t 2006. évi mennyiség, t 
Kommunális 12220 10791 
Papír 598 812 
Műanyag 87 144 
Üveg 236 360 
Gumi 57 106 
Fém 3,1 3,1 
Szelektív zsák 2,1 80,4 
Zöld 1197 762 

KETÉH adatai alapján 
 
A korszerű hulladékgazdálkodási rendszer kialakításához kapcsolódó operatív programok 
az alábbiak:  
 

HULL-2 Hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése 
HULL-3 Korszerű hulladékgyűjtés bevezetése 
HULL-4 Illegális lerakóhelyek megszűntetése 
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HULL-2, HULL-3 Hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése, korszerű hulladékgyűjtés 
bevezetése 
 
Keszthely város 2004. júniusában elkészítette a település hulladékgazdálkodási tervét. 
 
A hulladékgazdálkodási tervben foglaltak szerint Keszthely a Zalabéri regionális 
hulladékgazdálkodási rendszerhez kapcsolódik. 
 
A Nyugat-Balaton és Zala-völgye regionális hulladékgazdálkodási rendszer ISPA projekt 
keretében az alábbiak szerint kerül megoldásra.  
 
Hasznosítást és ártalmatlanítást elősegítő létesítmények 
 
Működő gyűjtő, szállító- és válogatórendszer kiépítése 

• a gyűjtőrendszer kiépítése a helyi adottságok figyelembe vételével 
o Az utcai gyűjtőedényzet számának növelése 317 db -ról  450 db-ra megtörtént. 
o Gyűjtőszigetet száma 11db. Ezeken a szigeteken anyagtípusonként különböző 

színű 1,1 m3-es gyűjtőedények kerültek kihelyezésre. A konténerekben a 
lakosság ingyen elhelyezheti papír, műanyag és üveghulladékát.  

o 2005-ben elindult a zsákos szelektív gyűjtés, melynek során hulladékgyűjtő 
zsákokat bocsátottak a családi házas övezetek lakóinak részére a szelektív 
hulladékgyűjtés megvalósítására. A kezdeményezés népszerűségét igazolja, 
hogy a kezdetben 300-ról 2006. végére 1300 fölé emelkedett azok száma, akik 
regisztráltak a házhoz menő zsákos szelektív gyűjtésre. A zsákok begyűjtése 
kéthetente történik. A zsákos szelektív hulladékgyűjtés következtében a családi 
házas övezetekből a gyűjtőszigeteket áthelyezték a lakótelepekre. 

o A Városüzemeltető Egyszemélyes Kft zöldhulladékjáratot indít minden év 
őszén, amelynek begyűjtése kéthetente történik. a begyűjtött zöldhulladékot 
válogatás, aprítás után komposztálják a KETÉH Kft telephelyén 

o Lakossági hulladékudvar is üzemel, ahol az elektronikai hulladékok, lomok, 
gumiabroncs, a komposztálható zöld hulladék valamint a gyűjtőszigeten 
elhelyezhető papír, műanyag, üveg és csomagolási hulladékok mellett az étolaj 
és zsiradék is leadható 

• A szállítóeszközök korszerűsítése a géppark, fejlesztése; 
o A gyűjtőszigetek üzemeltetésére 1 db Daewoo-Avia F-9 típusjelű kisgyűjtő 

edény ürítőberendezéssel felszerelt hulladékgyűjtő felépítménnyel ellátott 6 m3-
es kapacitású céljármű üzembeállítása megtörtént.  

o 1 db átrakóállomás megépítése az eredeti korszerűsítésével folyamatos, az ISPA 
keretében a Zalabéri Regionális Hulladékgazdálkodási rendszerhez  való 
kapcsolódás várható dátuma 2007. ősz. 

 
A 9. táblázat adatai alapján megállapítható, hogy a hulladékgyűjtő rendszer fejlesztésével a 
lerakásra kerülő kommunális hulladék mennyisége csökkenő tendenciát mutat. 
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HULL-4 Illegális hulladéklerakók 
 
Továbbra is komoly problémát jelent az illegális hulladék lerakások jelenléte a városban. 
Az illegális hulladéklerakási gócokat a 7. számú térképmellékletben szemléltetjük. 
 
A fent megjelölt illegális lerakó helyek folyamatos felszámolását nagy erőkkel és 
összefogással igyekszik a város és a Városüzemeltető Egyszemélyes Kft. megoldani, 
azonban az elszállítást követően néhány napon belül ismét megjelenik a hulladék a 
területen.  
 
K.1.5. KÖZÚTFEJLESZTÉS, ÚTKORSZERŰSÍTÉS 
 
Hídfelújítás 
Keszthely közigazgatási területén belül található hidak száma 15, vas, beton, illetve fa 
tartószerkezettel. A szükséges hídvizsgálatokat folyamatosan elvégzik, felújítást a 
későbbiekben nem terveznek. 
 
Útfelújítás  
Felerészt az önkormányzat önerejéből, felerészt a Nyugat-dunántúli Fejlesztési Tanács által 
meghirdetett útfelújítási pályázaton nyert összegből, három ütemben, 25 utca, 43 ezer 
négyzetméter felületen, majdnem 6 kilométer hosszban, közel 123 milliós bekerülési 
költséggel kapott új burkolatot 2005-ben. Az útburkolat felújítási munkálatokat 2006-ban 
folytatták 
 
Megvalósult útfelújítások 86 km hosszon: 

• Zámor térség 
• Római-Honvéd térség 
• Rákóczi-Arany 
• Vak bottyán térség 

 
Testületi döntésre váró pályázatok: 

• Tomaji sor felújítása 970 m hosszon 
• Bem u. felújítása 399 m hosszon 

 
Tervezett felújítás 

• Kiskeszthely térsége útburkolat felújítása 
 
Kerékpárutak építése: 
2005. december 31.-el befejeződött a Hévíz-Keszthely közötti kerékpárút megépítése. A 
tervezett úthossz 2.931 fm, területe 5.862 m2, a beruházás költsége 44.423 eFt. A város 
célul tűzte ki egy kerékpáros pihenő megépítését a Fenékpuszta felé vezető szakaszon, a 
Balatoni kerékpárút részeként. 
 
Sétányfelújítások: 
A Balaton-parti sétányok felújításával megkezdődött a közterületi sétányok 
rekonstrukciója, amelynek révén fokozatosan megszépül a város arculata. A sétányépítési 
program keretein belül a Balaton-parti sétány I., II. és III. üteme elkészült - 2,5 m széles, 
díszburkolattal és kétoldali szegélyezéssel ellátott járda - az elmúlt 3 évben 800 fm-en. A 
sétányépítési programot a jövőben is folytatni szeretné a város, amennyiben a pályázati 
lehetőségek továbbra is rendelkezésre állnak. 
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K.1.6 KÖZLEKEDÉSI ZAJTERHELÉS CSÖKKENTÉSE 
 
A cél megvalósítását a ZAJ-1 operatív program szolgálja: 
 

ZAJ-1 Közlekedési zaj csökkentése 
 
A közlekedési zaj csökkentése magában fogalja a közúti közlekedés és a vasúti közlekedés 
zajának csökkentését is, bár a közúti közlekedés zajhatása jelentősebb a város területén. 
 
Közlekedési zajterhelés csökkentés az eltelt időszak alatt nem valósult meg. Az M7-es 
autópálya építkezési munkálatai továbbra is folytatódnak, így az abból eredő zajnövekedés 
továbbra is fennáll.  
Tekintettel arra, hogy a forgalomnövekedést elsősorban nehéz-tehergépjárművek okozzák, 
a minimális járműszám növekedés is érezhető zaj és rezgésterhelési érték emelkedését 
eredményezi. 
 
Keszthely város környezetében lévő bányák az elkövetkező időszakban is folyamatosan 
szolgáltatják az útépítési alapanyagokat, így az elkerülő út/utak megvalósításáig a zaj- és, 
rezgésterhelési problémák állandósulni fognak. 
Az Önkormányzat környezetvédelemről szóló- többször módosított- 18/1997. (VI. 12.) 
számú rendelete a közúti szállítást és rakodást a következők szerint érinti: 

(11) Lakóterületen belül üzletek, raktárak áruval történő feltöltése, zajjal 
járó rakodás és áruszállítás éjjel 23 óra és reggel 5 óra között tilos. 

 
 
K.1.7. LOKÁLIS LEVEGŐMINŐSÉG JAVÍTÁSA 
 
A város területén komoly ipari légszennyező forrás nem található. A jelenleg működő 
pontforrások üzemeltetői az előírásoknak megfelelő technológiákat alkalmaznak. A 
keletkező légszennyező-anyag kibocsátás határérték alatti volt. 
Jelentős légszennyezési és zajforrás a városi közlekedés és a nagyméretű tranzitforgalom. 
A város közigazgatási területén belül működő kőbányák is jelentős forrásai a városban 
mérhető ülepedő pornak. 
 
A levegőszennyezettségi méréseket a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség végzi a város területén. A két komponens – 
kén-dioxid és nitrogén-dioxid -, illetve az ülepedő por mérése 2004. közepétől – gazdasági 
okokból – már csak egy mérőponton, a Rákóczi téren folyik. A Via Hotelnél és a Zala 
Volán telepnél lévő mérőhelyeket megszüntették. A megmaradt egyetlen mérési pont nem 
ad reprezentatív képet a város egészére vonatkozóan, az a közlekedési eredetű 
csúcsterhelés mérésére alkalmas. A mérési eredmények alapján megállapítható, hogy a 
kén-dioxid és nitrogén-dioxid kibocsátása, illetve az ülepedő por mennyisége határérték 
alatt maradt. [1;2] 
 
10. táblázat: Kén-dioxid kibocsátás havi átlagok 

SO2 (µg/m3) 
Év 

jan. febr. márc. ápr. máj. júni. júli. aug. szept. 
2005. 1,7 12,4 2,7 1,7 1 1,2 4,2 1,94   

2006. 4,6 1,81 3,22 1,1 1,1 1,2 1,5 1,09 1,07 
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8. ábra Kéndioxid havi átlagos kibocsátása 2005-2006-ban 
 
11. táblázat: Nitrogén-dioxid kibocsátás havi átlagok 

NO2 (µg/m3) Év 
jan. febr. márc. ápr. máj. júni. júli. aug. szept. 

2005. 42,05 52,77 42,14 42,9 37,2 29,65 33,51 29,45   
2006. 54,46 55,51 45,8 38,12 30,84 32,47 35,86 29,13 43,9 
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9. ábra Nitrogén- dioxid havi átlagos kibocsátása 2005-2006-ban 
 



KESZTHELY VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 
FELÜLVIZSGÁLAT II. 

PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft.                1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C. 25 
 

12. táblázat: Ülepedő por kibocsátás havi átlagok 
 

Ülepedő por (g/m2 x 30 nap) 
Év 

jan. febr. márc. ápr. máj. júni. júli. aug. szept. 

30 napos hat. ért. 
 ülepedő por (g/m2 x 30 

nap) 

2005. 3,86 1,4 1,49 3,16 8,82 7,65 1,63 3,94   16 
2006. 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 8,1 2,87 4,32 4,94 16 
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10. ábra Ülepedő por havi átlagos kibocsátása 2005-2006-ban 
 
 
Keszthelyen a bejelentésre kötelezett légszennyező pontforrások száma közel 60. Ezek a 
140 kWth teljesítményű tüzelőberendezésekre és egyéb, kizárólag füstgázt kibocsátó 
forrásokhoz tartozó berendezésekre vonatkoznak, amelyek ipari, szolgáltatási, oktatási és 
egészségügyi, kulturális és szociális tevékenységeket érintenek. 
 
A lakosságot leginkább zavaró légszennyezést okozó tevékenység a kiskertekben végzett 
égetés. Ez a veszélyes anyagok légtérbe kerülésén túl igen kellemetlen bűz-, illetve 
füsthatással jár. Tiltott hulladékégetés miatt a vizsgált időszakban több szabálysértési 
eljárást is kezdeményezett az Önkormányzat, illetve helyszíni bírság került kiszabásra. 
[1;2] 
 
K.1.8. TALAJVÉDELEM 
 
Az önkormányzatnak 2004. évtől van lehetősége a talajterhelési díj beszedésére, melynek 
30%-a az önkormányzatok környezetvédelmi alapjába kerül. A 2005. és 2006. években az 
alábbi talajterhelési díjak folytak be Keszthely Város Önkormányzatához. 
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A talajterhelési díjról - a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. Törvénnyel 
összhangban - Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2005. (III.31.) 
rendelet 1.§-a az alábbiak szerint rendelkezik: 
 
„E rendelet hatálya kiterjed Keszthely Város közigazgatási területén minden természetes 
és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre (továbbiakban: 
kibocsátó), aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi 
vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi 
szennyvíztározót is alkalmaz, és vízfelhasználási szolgáltatást vesz igénybe.” 
 
A fent hivatkozott törvényi kötelezettségeknek megfelelően 2005 évben 122 bevallás 
történt, ebből 57 nemleges, 65 fizetett. Ennek megfelelően a talajterhelési díj 
megfizetéséből befolyt összeg 441.656 Ft. volt. 
 
K.1.9. IPARI KÖRNYEZETTERHELÉS CSÖKKENTÉSE 
 
Az ipari környezetterhelés csökkentését célzó kibocsátás-csökkenésre irányuló intézkedés 
a vizsgált időszakban nem történt 
 
K.1.10. TELEPÜLÉSHIGIÉNÉ FEJLESZTÉSE 
 
A település higiéniájának növelése érdekében az elmúlt két évben (2005-2006.) további 
133 db szemétgyűjtő kosár került kihelyezésre, így jelenleg összesen 450 szemétkosár 
található a városban. 
 
A város kiemelt figyelmet fordít a köztéri szökő-és ivókútak létesítésére. Ennek 
megfelelően a Sétáló utcában két, a Balaton-parton pedig egy új kút létesült az elmúlt két 
évben. 
 
A betervezett nyilvános illemhelyek számában változás nem történt, az elkövetkező 
időszakban ezek pótlása szükséges. 
 
Településhigiéné szempontjából a városhoz tartozó strandokra vonatkozó információk, 
vizsgálati eredmények: 
 
A Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 
2005-2006. évi nyári szezonban is folyamatosan vizsgálta a Balaton vízminőségét mind a 
nyílt vízen, mind a strandokon. 
A vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy a Keszthelyi-medence és a strandok 
vízminősége egyszer sem érte a kritikus „kifogásolt” állapotot. 
 
13. táblázat: 2005. évi fürdővíz minősítési adatok [1] 
 

Vizsgálati időpontok (2005) Mintavétel helye 
május 30. június 13. június 27. július 11. július 25. augusztus 8. augusztus 22. 

Városi strand kiváló kiváló kiváló kiváló kiváló kiváló megfelelő 
Helikon strand kiváló kiváló kiváló kiváló kiváló kiváló megfelelő 

Libás strand megfelelő megfelelő kiváló kiváló megfelelő megfelelő megfelelő 
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14. táblázat: 2006. évi fürdővíz minősítési adatok [2] 
 

Vizsgált szennyezők Mintavétel helye Mintavétel ideje Mintavétel eredménye Fürdővíz minősége 

Városi strand 170 
Helikon stand 130 Coliform szám/100 ml 
Libás strand 170 
Városi strand 20 
Helikon stand 20 E.coli/100 ml 
Libás strand 20 
Városi strand 9 
Helikon stand 62 Enterococcus/100 ml 
Libás strand 

május 30. 

19 

kiváló 

Városi strand 45 
Helikon stand 68 Coliform szám/100 ml 
Libás strand 45 
Városi strand 20 
Helikon stand <18 E.coli/100 ml 
Libás strand 45 
Városi strand 1 
Helikon stand 5 Enterococcus/100 ml 
Libás strand 

június 6. 

5 

kiváló 

Városi strand 330 
Helikon stand 230 Coliform szám/100 ml 
Libás strand 40 
Városi strand <18 
Helikon stand <18 E.coli/100 ml 
Libás strand <18 
Városi strand 56 
Helikon stand 14 Enterococcus/100 ml 
Libás strand 

június 19. 

11 

kiváló 

Városi strand 68 kiváló 
Helikon stand 490 Coliform szám/100 ml 
Libás strand 790 

Megfelelő 

Városi strand 20 kiváló 
Helikon stand 330 E.coli/100 ml 
Libás strand 130 

Megfelelő 

Városi strand 24 kiváló 
Helikon stand 140 Enterococcus/100 ml 
Libás strand 

július 3. 

41 
Megfelelő 

Városi strand 130 
Helikon stand 490 Coliform szám/100 ml 
Libás strand 130 
Városi strand <20 
Helikon stand 20 E.coli/100 ml 
Libás strand <20 
Városi strand 9 
Helikon stand 36 Enterococcus/100 ml 
Libás strand 

július 17. 

18 

kiváló 
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Vizsgált szennyezők Mintavétel helye Mintavétel ideje Mintavétel eredménye Fürdővíz minősége 

Városi strand 220 
Helikon stand 78 Coliform szám/100 ml 
Libás strand 130 
Városi strand <20 
Helikon stand 20 E.coli/100 ml 
Libás strand 20 
Városi strand 18 
Helikon stand 33 Enterococcus/100 ml 
Libás strand 

július 31. 

43 

kiváló 

Városi strand 68 
Helikon stand   Coliform szám/100 ml 
Libás strand   
Városi strand <20 
Helikon stand   E.coli/100 ml 
Libás strand   
Városi strand 17 
Helikon stand   Enterococcus/100 ml 
Libás strand 

augusztus 28. 

  

kiváló 

 
2005-ben a Helikon strand és a város strand, 2006-ban a város mindhárom strandja 
elnyerte a legszínvonalasabb Balaton-parti strandoknak járó Kék-hullám zászlót. 
Többek között a víz minőségét, a fürdőhely hulladékgyűjtési rendszerét, tisztaságát, az 
illemhelyek számát és kulturáltságát, valamint a különböző szolgáltatások, például a büfé 
vagy a parkoló színvonalát, vagy például az akadálymentes közlekedést vizsgálták, és 
pontozták. [1; 2] 
 
 
K.2.1. LAKOSSÁGI HULLADÉK VESZÉLYES HULLADÉK TARTALMÁNAK CSÖKKENTÉSE 
 
A Ketéh Kft benyújtotta a veszélyes hulladékok begyűjtésére vonatkozó kérelmét az 
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez, így 2007-től 
lehetőség nyílik a lakossági veszélyes hulladék telephelyen történő begyűjtésére. A 
Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség adatai 
szerint Keszthelyen 44 telephelyen keletkezik veszélyes hulladék. Ide tartoznak pl. a fáradt 
olajok, festékmaradékok, irodatechnikai berendezések patronjai, állatok feldolgozásából 
származó hulladékok. A veszélyes hulladékok elszállítása, ártalmatlanítása a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően történt. A veszélyes hulladéknak minősülő állati hulladékok 
elszállítását az ezen feladatra jogosult és specializálódott ATEV Fehérjefeldolgozó Rt. 
végzi az Önkormányzattal kötött szolgáltatási szerződés alapján. Évente mintegy 10-12 t 
állati hulladék ártalmatlanításáról kell gondoskodni. 
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K.2.2. FORGALOMSZERVEZÉS 
 
Forgalomszervezés cél megvalósításához az alábbi operatív programok tartoznak: 
 

KÖZ-1 Forgalomszervezés 
KÖZ-3 Belső közúthálózat tehermentesítése 

 
KÖZ-1 Forgalomszervezés 
Sebességkorlátozás Keszthely területén négy utcában – Meggyfa u., Toldi u., Apát u. és 
Semmelweis u. – valósult meg az elmúlt két év során. 
 
A parkolás átszervezésére tett intézkedések keretein belül négy utcában alakítottak ki 
tömbparkolót: 
 

• Vaszary Kolos u. 18-22.: csapadékvíz elvezetés és aszfaltos parkoló létesítése. 
• Béri B. u. 3, 5.: csapadékvíz elvezetés és kavicsos parkoló kialakítása. 
• Lovassy u.: parkoló aszfaltozása. 
• Libás strand: kavicsozott parkoló építése. 

 
KÖZ-3 Belső közúthálózat tehermentesítése 
A belváros forgalomcsökkentésére tett intézkedések során az Önkormányzat elkészítette a 
Közlekedési Koncepció I. ütemét, illetve a Belvárosi arculattervet. A megvalósítás 
ütemezésére még nem került sor a felülvizsgálat időszakában. 
 
A város hosszú távú tervei között szerepel a Sétáló utca mindkét irányban történő 
meghosszabbítása, valamint a belváros további forgalomcsökkentése. 
 
A Balaton Life program keretén belül a város több pontjára forgalomszámláló egységek 
kerültek telepítésre, amelyek jelenleg működnek, bár a rendszer nem épült még ki teljesen. 
A kiértékelő rendszer még fejlesztés alatt van, elkészülte után interneten keresztül is 
elérhető lesz. 
 
15. táblázat: 2006. szeptember 19. – október 19. közötti forgalomszámlálási adatok: 
 

Gépjármű 
típusa 

Személy- 
gépkocsi 

Kisteher 
gépkocsi Autóbusz Tehergépkocsi Pótkocsis 

szerelvény Egyéb Összesen 

Db 323.955 36.310 3.397 17.495 13.156 83 391.613 
% 82.14 9.21 0.86 4.44 3.33 0.02 100 

Jármű/nap             13.146 
Jármű/óra             543 

 
A városban két mobil sebességmérő berendezés működik, a város tervei között szerepel 
még egy berendezés beszerzése. 
A városi forgalom zökkenőmentes lebonyolítását három forgalomirányító lámparendszer, 
valamint három körforgalom segíti, bár ezek nem mindegyike van önkormányzati kezelés 
alatt. A későbbiekben célul tűzte ki a város további körforgalom kiépítését a Rákóczi téren. 
 
Keszthely tervbe vette egy minőségvédelmi rendszer kiépítését, melynek keretein belül 
beléptető-számlálót helyeztek el a város strandjain. 
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K.2.3. MEGKERÜLŐ UTAK LÉTESÍTÉSE 
 
A megkerülő utak létesítése cél megvalósításához az alábbi operatív programok  
tartoznak: 

KÖZ-2 A megkerülő út várost tehermenetesítő 
hatásának vizsgálata 

 
KÖZ-2 Megkerülő utak várost tehermentesítő hatásának vizsgálata 
A 75. és 76. számú főutak tekintetében tanulmánytervek készültek a nyomvonalak 
megváltoztatására, melyek a települések közötti jobb megközelíthetőséget szolgálnák. A 
71. számú főút É-i és ÉNy-i részének építési engedélyezése folyamatban van. A 75. és a 
76. számú főút korszerűsítésére engedélyezési terv készül. A megkerülő út tehermentesítő 
hatása az utak megépítése után forgalomszámlálással megvizsgálható. 
 

II.3. ÉPÍTETT KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLOK: 
 
Az épített környezet védelmét előirányzó cél több rész célt foglal magában. Ide tartozik a 
település arculatának védelme, szépítése, az iparterületek városképbe illesztése, a 
felhagyott iparterületek rehabilitációja, és a műemléki értékek megőrzése. 
 
Városkép arculatfejlesztése 
A célhoz kapcsolódó operatív programok az alábbiak: 
 

VK-1 Higiénés feltételek javítása 
VK-3 Közterületek tisztasága 
ZÖLD-3 Településszépítési programok lebonyolítása 

 
VK-Higiénés feltételek javítása 
A higiénés feltételek javítása magában foglalta 2 db kézmosásra is alkalmas ivókút 
telepítését a sétáló utcán. Újabb illemhelyek kihelyezésére nem került sor a vizsgált 
időszakban. 
 
VK-3Közterületek tisztasága 
A közterületek tisztasága érdekében évente két alkalommal mossák a belvárost 2800 m2-
en. Az utak seprése gépi és kézi módon történik. 
A gépi seprés módja: 

• I. rendű utak 2,3 km hosszon, 
• II. rendű utak 2,45 km hosszon, 
• gyűjtőutak 4,76 km hosszon.  

 
A kézi söprés módja: 
szezonon kívül: 

• heti 5-ször (hétköznap) 8140 m2 
• havi 1-szer 1150 m2 

 
szezonban: 

• napi 1-szer 11910 m2 
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• havi 1-szer 12840 m2 
 
A kerékpárutak seprése 2 havonta történik. 
 
ZÖLD-3Településszépítési programok lebonyolítása 
A településszépítési programok közé tartozik az önkormányzat irányításával és anyagi 
támogatásával, a civil szervezetek és a lakosság bevonásával a városkép vonzóbbá, szebbé 
tétele. 
 
Ennek keretében rendezik meg minden évben a Virágos Magyarországért valamint a 
Virágos településért programot, ahol Keszthely városa jelentős eredményeket ér el. 2006-
ban elnyerte a város az Aranyrózsa díjat. 
 
 
E.2.1. MŰEMLÉKI ÉRTÉKEK FELÚJÍTÁSA 
 
2005. évben elindult a köztéri szoboralkotások rekonstrukciója. A folyamat eredményeként 
megújult a Fő téri Szentháromság szobor is 2006-ban, de új szoboralkotásokkal (Festetics 
szobor, 1956-os emlékmű) is gazdagodott a belváros. Ezt a törekvést a jövőben is folytatni 
kívánja az Önkormányzat. [2] 
 
2006-ban a Zala Megyei Közgyűlés úgy döntött, hogy a tulajdonában lévő IV. Béla király 
portrét húsz éves tartós letétbe Keszthelynek adja 
 
A Festetics-kastély felújítása folyamatban van, a felújítási munkálatokat a KHT végzi. 
 
Műemlékké nyilvántartás Keszthely városában az elmúlt két év során nem volt. 
 
 

II.4. KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSI CÉLOK 
 
SZ.1.1. HELYI KÖRNYEZETI ÁLLAPOT ÖSSZEHANGOLT, FOLYAMATOS SZABÁLYOZÁSA 
 
A helyi rendeletek felülvizsgálata folyamatos. 
Az elmúlt időszakban az alábbi Önkormányzati rendeletek születtek vagy kerültek 
módosításra 
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

1. A talajterhelési díjról szóló 12/2005. (III.31.) rendelete 
2. A környezetvédelemről szóló- 18/1997. (VI. 12.) számú rendelet módosítása 
3. A köztisztaságról szóló 46/2004. (XII. 20.) rendelete a köztisztaságról  

 
 
SZ.1.2. VÁROSFEJLESZTÉSI TERVEK KÖRNYEZETVÉDELMI MEGFELELTETÉSE 
 
A meglévő, illetve a jelenleg is folyamatban lévő városfejlesztési tervek a 
környezetvédelmi jogszabályokkal egyeztetve kerültek, kerülnek megalkotásra.  
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SZ.1.3. A SZÓRAKOZTATÓ, KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEK ÉS A PIHENÉSI IGÉNYEK 
ÖSSZEHANGOLÁSA 
 
A szórakoztató, kulturális rendezvények és a pihenési igények összehangolása érdekében a 
város a környezetvédelemről szóló- többször módosított- 18/1997. (VI. 12.) számú 
rendeletét az alábbiak szerint módosította: 
 
(5) Mozgó hirdetés esetén a kérelemhez az útvonal megjelölését is be kell nyújtani. 
(6) Azon üzemeltetőt, aki berendezését engedély nélkül üzemelteti, a jegyző kötelezi 
tevékenysége azonnali beszüntetésére. 
(7) Aki a berendezést az engedélytől eltérően üzemelteti, attól engedélyét – a hatályos 
jogszabályi keretek között –vissza kell vonni. 
(8)Vendéglátó és szórakoztató tevékenységet folytató egységekben zeneszolgáltatás 24 
óráig, hétvégeken(péntek, szombat) éjjel 2 óráig engedélyezhető. 
A következő  területeken a zeneszolgáltatás 24 óráig, hétvégeken (péntek, szombat) éjjel 4 
óráig engedélyezhető, 

• A Kossuth L. u, Sörház u. - Hunyadi u közötti szakaszán, 
•  a Bem J. u., 
• a Szalasztó u., 
• a Városház u., 
• a Skála köz, 

a Georgikon u., Kastély u. – Georgikon köz közötti szakaszán.. 
(9) Nem adható engedély szabadban történő  élő zene szolgáltatásra, hangerősíő 
berendezés működtetésére 23-06 óráig terjedő  időszakra. 
(10) Egyedi esetekben az üzemeltetőnek, illetve a rendezvény szervezőjének szakértői 
véleménnyel alátámasztott kérelmére a (9) ponttól eltérően (pl. városi kulturális 
rendezvény) a jegyző adhat felmentést éjjel 02 óráig. A felmentés időszakában legfeljebb 
10 dBA határérték túllépés engedélyezhet_ a 16.§ (1) bekezdésében foglaltak 
szerint. 
(11) Lakóterületen belül üzletek, raktárak áruval történő feltöltése, zajjal járó rakodás és 
áruszállítás 23 óra és reggel 5 óra között tilos. 
 
 
SZ.1.4. A KÖRNYEZETI ÁLLAPOT ÉS A BÁNYÁSZAT ÖSSZEHANGOLÁSA 
 
A vizsgált két évben erre vonatkozóan konkrét eredmények nem születtek, azonban 
folyamatosak az egyeztetések a bányatulajdonosok, az Önkormányzat és a 
Környezetvédelmi Felügyelőség között. 
 

II.5. KÖRNYEZETI TUDATFORMÁLÁSI CÉLOK 
 
TU 1.1.KÖRNYEZETI ÉS EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ ADATOK MEGISMERTETÉSE 
 
2005-ben oktatófilmet kaptak „Körforgás” címmel az iskolák. A város minden óvodája és 
általános iskolája csatlakozott egy, a szelektív hulladékgyűjtést oktató programhoz. 2005-
ben elkészült a keszthelyi szelektív hulladékgyűjtési rendszerről szóló ismeretterjesztő 
füzet, mely a lakosság részére került kiosztásra. 
2005-ben megrendezték a „Hozd vissza Sam” hulladékcsere akciót a Környezetvédelmi 
világnap alkalmából. 
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2005 októberében elindult az italos kartondoboz-gyűjtő akció, és megszervezték a 
papírgyűjtési akciót is az általános iskolások számára. A szelektív hulladékgyűjtés minden 
általános iskolában, és a középiskolák egy részében is működik.[1] 
 
2006. áprilisában lezárult az italos kartondoboz gyűjtő akció az iskolákban, a versenyt a 
Csány-Szendrey Belvárosi Általános Iskola nyerte meg. 
 
A város jelentkezett a városok közötti megmérettetésre is az italos kartondoboz gyűjtésben, 
ez a játék decemberben zárult le. 
2006. július 29-én Öko-Pannon Road Show volt a Városi Strandon. 
2006. november 9-én oktató nap volt az Öko-Pannonnal közösen a Polgármesteri Hivatal 
dísztermében az általános iskolák és óvodák pedagógusainak számára. 
 
Keszthely város is csatlakozott az „Autómentes nap” akcióhoz, jelentős eredmény azonban 
nem mutatkozott.[2] 
 
 
16. táblázat: KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA 
Városüzemeltetési Osztály költségvetési összesítő; 2006. évi szakfeladatok bevételei eFt 
(ÁFÁ-val) 
                        

Szakfeladat neve 2004. évi 
tény 

2005. évi  
tény 

2006. évi 
tény 

2007. évi 
terv 

Közutak-hidak   217 24.647  91.152 14.350 
Köztisztaság  137.090 7.249 - 
Temetőfenntartás  22.775      - 13.398 
Egyéb városgazdálkodás - - 3.183 - 
Kisegítő mg.  56 4.900 19.923      - 
Vízelvezetés      - 48.463     - 1.800 
Közvilágítás - - 148 - 
Piac és vásári tevékenység 59.955 49.729 40.101 38.340 
Közterület-felügyelet 1.300 1.450 1.827 1.500 
Állategészségügy 45 50 42 50 
Erdőgazdálkodás  11 - - - 
ÖSSZESEN 61.584 289.104 163.625 69.438 



KESZTHELY VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 
FELÜLVIZSGÁLAT II. 

PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft.                1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C. 34 
 

17. táblázat. KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  POLGÁRMESTERI   HIVATALA 
Városüzemeltetési Osztály 2004- 2006. évi szakfeladatok kiadásai eFt  (ÁFÁ-val) 
 

 FELADAT 2004. évi 
tény 

2005. évi 
tény 

2006. évi 
tény 

2007. évi 
terv 

I.  KÖZUTAK-HIDAK     
 Működés 77.723 80.232 76.833 77.000 
 Felújítás  - 112.209 238.685  11.100 
 Fejlesztés 7.026    9.700 50.688  9.800 
 fejlesztési célú pénzeszköz átadás 6.037 57.292 2.000 2.000 
 Működési célú pénzeszköz átadás - 3.600 4.473 2.500 
 ÖSSZESEN 90.786 263.033 372.679 102.400 
      

II. KÖZTISZTASÁG     
 Működés 41.421 43.885 42.535 46.270 
 Fejlesztés 142.637     -      - - 
 Fejlesztési célú pénzeszköz átadás      - 40.068 5.830 3.887 
 működési célú pénzeszköz átadás 600 - - - 
 kölcsöntörlesztés - - 22.848 22.849 
 ÖSSZESEN 184.658  83.953  71.213 73.006 
      

III. TEMETŐFENNTARTÁS     
 Működés 4.900 22.719 21.357 25.560 
 Fejlesztés  3.744 5.000 2.697 7.500 
 fejlesztési célú pénzeszköz átadás   982 1.340 
 ÖSSZESEN 8.644 27.719 25.036 34.400 
      

IV. EGYÉB VÁROSGAZDÁLKODÁS     
 Működés 4.273 3.700 3.389 3.700 
 Fejlesztés   800 2.000 4.566  - 
 Működési  célú pénzeszköz átadás - 3.000 2.000 2.000 
 ÖSSZESEN 5.073 8.700 9.955 5.700 
      

V. KISEGÍTŐ MEZŐGAZDASÁGI 
SZOLGÁLTATÁS 

    

 Működés 58.598 91.309 111.567  98.800 
 Fejlesztés     - 36.150 23.373 4.000 
 Felújítás - - - - 
 ÖSSZESEN 58.598 127.459 134.940 102.800 
      

VI VÍZELVEZETÉS- BELVÍZ     
 Működés  8.752 9.600  9.885 11.750 
 Fejlesztés      -   71.579 5.883 1.500 
 fejlesztési célú pénzeszköz átadás - - - - 
 ÖSSZESEN 8.752 81.179 15.768 13.250 
      

VII KÖZVILÁGÍTÁS     
 Működés 35.856 43.648 44.567 45.700 
 Fejlesztés -      - 360 800 
 fejlesztési célú pénzeszköz átadás      - 10.800 12.191     - 
 ÖSSZESEN 35.856 54.448 57.118 46.500 
      

VIII. PIACI ÉS VÁSÁRI TEVÉKENYSÉG     
 Működés  7.858 11.280 11.038 13.005 
 Fejlesztés - - - - 
 fejlesztési célú pénzeszköz átadás - - - - 
 ÖSSZESEN 7.858 11.280 11.038 13.005 
      

IX. KÖZTERÜLET-FELÜGYELET     
 Működés 324 624 566   611 
 Fejlesztés - -     - - 
 működés célú pénzeszköz átadás 1.200 1.300 1.300 - 
 ÖSSZESEN 1.524 1.924 1.866   611 
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 FELADAT 2004. évi 
tény 

2005. évi 
tény 

2006. évi 
tény 

2007. évi 
terv 

X. ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY     
 Működés 4.391 5.218 2.652 3.692 
 Fejlesztés - 500 - - 
 fejlesztés célú pénzeszköz átadás - - - - 
 ÖSSZESEN 4.391 5.718   2.652 3.692 
      

XI. ERDŐGAZDÁLKODÁSI SZOLG.     
 Működés 278 1.000 -   200 
 Fejlesztés - - - - 
 Fejlesztés célú pénzeszköz átadás - - - - 
 Összesen 278 1.000     -  200 
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III. AZ ELKÖVETKEZŐ IDŐSZAKOKRA – 2007-2008 – TETT 
CÉLKITŰZÉSEK ÉS CSELEKVÉSI PROGRAMOK 

ISMERTETÉSE 
 
Áttekintve a 2005-2006. évek során elért megtett intézkedéseket és elért eredményeket, 
megállapítható, hogy sok területen jelentős fejlesztések kezdődtek meg. Megállapítható 
azonban az is, hogy a jelentős mértékű fejlesztések és beruházások ellenére is a vizsgált 
időszakra tervezett célok még nem teljesültek teljes körűen, így a 2004. évben 
meghatározott célok aktualitása továbbra is fennáll a 2007-2008-as időszakra.  
 
Figyelembe véve felülvizsgált időszakban történt fejlesztéseket, és a környezetvédelmi 
program középtávú céljait, a célokat az alábbiak szerint határozhatjuk meg 2007-2008-ra, 
összhangban a város környezeti jövőképével. 
 

III.1. TERMÉSZETI KÖRNYEZETI CÉLOK 
 
T.1.1., T1.2., T1.3., T.1.4. TÁJI ÉRTÉKEK MEGŐRZÉSE, FEJLESZTÉSE, ÉLŐHELYREKONSTRUK-
CIÓ, TERMÉSZETI TERÜLETEK FEJLESZTÉSE, TERMÉSZET-MEGŐRZÉSI STRATÉGIA FEJLESZTÉSE 
 

• vadgesztenyesorok védelme 
• hársfasorok védelme 

. 
 
T.1.5. VÁROSI PARKOK, ZÖLDFELÜLETEK ÁLLAPOTFENNTARTÁSA, FEJLESZTÉSE 
 
A zöldterületek fenntartásához tartozó fontosabb feladatok: 

• Virágos felületek fenntartása 
• Fák, cserjék fenntartása (fametszések, növénynyírás) 
• Gyapjaslepke elleni védekezés kistérségi összehangolása a korábban előállt 

vészhelyzet tervszerű megelőzése érdekében 
• Köztéri berendezések fenntartása, kihasználatlan, elavult játszóterek 

megszüntetése, a hosszútávon megmaradókon EU szabványnak megfelelő 
korszerűsítés elindítása 

• Füves területek fenntartása (fűkaszálás) 
• Terek, sétautak fenntartása (tisztítás, kavicsozás) 
• Kiszáradt fák kivágása 

 
 
T.2.1. VIZES ÉLŐHELYEK REHABILITÁCIÓJA, REKONSTRUKCIÓJA 
 

• Árokparti rendszeres kaszálás 
• Tájidegen fajok visszaszorítása 
• Ároktisztítás 
• Mechanikai csúszásmentesítő anyagok alkalmazása 
• Ökológiai vízkészlet biztosítása 
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T.2.2. HELYI VÉDETTSÉGŰ TERMÉSZETI TERÜLETEK NÖVELÉSE 
 

• A meglévő természeti értékek felügyelete, megőrzése, megfelelő szintű fenntartása 
 
 
T.2.3. HAGYOMÁNYOS GAZDÁLKODÁSI MÓDOK FELELEVENÍTÉSE 
 

• A parlagon hagyott területek nagyságának lehetőség szerinti csökkentését 
• Háromkategóriás földhasználati zónarendszer használata 

 
 
T.2.4. ÖKO- ÉS „SZELÍD” TURIZMUS FEJLESZTÉSE 
 

• Strandok minőségi szolgáltatásának fenntartása, fejlesztése 
• Kulturális turisztikai programok szervezése 

 
T.3.1. KISTÉRSÉGI TERMÉSZETI KAPCSOLATOK BŐVÍTÉSE  

 

III.2. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS –FEJLESZTÉSI CÉLOK: 
 
K.1.1. SZENNYVÍZCSATORNÁZÁS FOLYTATÁSA, CSATORNARENDSZER FELÚJÍTÁSA, 
SZENNYVÍZTISZTÍTÁS FEJLESZTÉSE 
 

• Csatornák, aknafedlapok állapotának felmérése 
• Csatornák folyamatos karbantartása 
• Új csatorna kiépítése 
• Csatornarákötések számának maximalizálása 

 
 
K.1.2. CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ CSATORNARENDSZER FEJLESZTÉSE  
 

• A meglévő főgyűjtő rendszerek fenntartása  
• A belvízelvezető főgyűjtők állapotának, karbantartásának vizsgálata  
• A Kertváros csapadékelvezető rendszerének kiépítése 
• Büdös-árok záporülepítő tározójának átépítése 15.000 m3 térfogatúra 

 
 
K.1.3. VÍZBÁZIS VÉDELEM 
 

• A Balaton vízszintszabályozása  
• Sérülékeny földalatti vízkészletek védelme 

 
K.1.4. KORSZERŰ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA 
 

• A szállítóeszközök korszerűsítése a géppark, fejlesztése; 
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• az ISPA keretében a Zalabéri Regionális Hulladékgazdálkodási rendszerhez való 
kapcsolódás. 

• Az illegális lerakó helyek folyamatos felszámolása  
 
 
K.1.5. KÖZÚTFEJLESZTÉS, ÚTKORSZERŰSÍTÉS 
 

• Útfelújítások (Tomaji sor felújítása, Bem u. felújítása, Kiskeszthely térsége 
útburkolat felújítása) 

• Új kerékpárutak építése 
• Sétányfelújítások folytatása 

 
K.1.6. KÖZLEKEDÉSI ZAJTERHELÉS CSÖKKENTÉSE 
 

• Közlekedési zajterhelés csökkentése elkerülő utak építésével, sebességkorlátozással 
 
 
K.1.7. LOKÁLIS LEVEGŐMINŐSÉG JAVÍTÁSA 
 

• a kiskertekben végzett égetés megakadályozásának elősegítése 
• tiltott hulladékégetés szankcionálása  
• porszennyezés elkerülésének csökkentése érdekében a szállító járművek letakarása 
• építési-bontási munkákból eredő porszennyezés csökkentése takarással, fedéssel, 

locsolással 
• nyári melegvízigény kombi-gázkazán helyett napkollektorral történő biztosításának 

szorgalamzása. 
 

 
K.1.8. TALAJVÉDELEM 
 

• Közcsatornára való rákötések ellenőrzése 
• Rákötések kikényszerítése 

 
K.1.9. IPARI KÖRNYEZETTERHELÉS CSÖKKENTÉSE 
 

• Bányák környezetszennyezésének csökkentésére irányuló intézkedések 
• Ipari szelektív hulladékgyűjtés érdekében tett intézkedések 

 
K.1.10. TELEPÜLÉSHIGIÉNÉ FEJLESZTÉSE 
 

• Új szemétgyűjtő kosarak kihelyezése 
• Ivókutak létesítésére. 
• Nyilvános illemhelyek számának növelése 

 
K.2.1. LAKOSSÁGI HULLADÉK VESZÉLYES HULLADÉK TARTALMÁNAK CSÖKKENTÉSE 
 

• lakossági veszélyes hulladék szelektív gyűjtési rendszerének kidolgozása 
•  veszélyes hulladék szelektív gyűjtését elősegítő tudatformáló programok 
• Speciális veszélyes hulladék gyűjtésére alkalmas szállítójármű üzembe helyezése 
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K.2.2. FORGALOMSZERVEZÉS 
 

• Belső közúthálózat tehermentesítése 
 
 
 
 
K.2.3. MEGKERÜLŐ UTAK LÉTESÍTÉSE 
 

• Megkerülő utak várost tehermentesítő hatásának vizsgálata 
 

III.3. ÉPÍTETT KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLOK 
 

• Illemhelyek számának növelése 
• Köztisztaság fejlesztése új gépi seprőgép beszerzésével 
• Városszépítő programokban való eredményes részvétel 

 
 
E.2.1. MŰEMLÉKI ÉRTÉKEK FELÚJÍTÁSA 
 

• köztéri szoboralkotások rekonstrukciója 
• épületek rekonstrukciója  

 
 
 

III.4. KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSI CÉLOK 
 
SZ.1.1. HELYI KÖRNYEZETI ÁLLAPOT ÖSSZEHANGOLT, FOLYAMATOS SZABÁLYOZÁSA 
 

• Eredeti környezetvédelmi rendeletek folyamatos felülvizsgálata 
• Szükség esetén új környezetvédelmi rendeletek megalkotása  
• A környezeti állapot és a bányászat összehangolása 

 

III.5. KÖRNYEZETI TUDATFORMÁLÁSI CÉLOK 
 

• szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztése a középiskolákra is 
• környezetvédelmi akciók szervezése 
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1. melléklet 
 
JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 
 
A település képviselőtestületének környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos feladat és 

hatáskörei 
 

Feladat/Hatáskör Jogszabály 
1. Megállapítja a népjóléti miniszter által a környezetvédelmi és 
területfejlesztési miniszterrel egyetértésben meghatározott keretek között-a 
helyi zaj-és rezgésvédelmi szabályokat. 

12/1983. (V. 12.) MT rend.  

2. Megállapítja a helyi zaj és rezgésvédelmi szabályokat. 1991. évi XX. tv. 85. § (1)  
3. Elrendeli csendes övezet kialakítását a zaj ellen fokozott védelmet igénylő 
létesítmény körül 

1991. évi XX. tv. 85. § (1), d) 

4. Zajvédelmi szempontból fokozottan védetté nyilvánít területeket. 1991. évi XX. tv. 85. § (1), c) 
5. Biztosítja a környezet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtását. 1995. évi LIII. tv. 46.§ (1) a) 
6. Illetékességi területére önálló környezetvédelmi programot hagy jóvá, 
összhangban a nemzeti környezetvédelmi programmal és a település 
rendezési tervével. 

1995. évi LIII. tv. 46.§ (1) b) 
 

7. Gondoskodik a települési környezetvédelmi programban foglaltak 
végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek biztosításáról. A programot 
szükség szerint –de legalább kétévente – felülvizsgálja. 

1995. évi LIII. tv. 47.§ (2)  

8. A környezetvédelmi feladatok megoldásának minden szakaszában együtt 
működik az állami szervekkel, más önkormányzatokkal, társadalmi 
szervezettel. Rendeletben állapítja meg az együttműködéssel járó jogokat és 
kötelezettségeket. 

1995. évi LIII. tv. 10. § (1), (2) 
46.§ (1) d) 

9. Elemzi és értékeli a lakóhelyi környezet állapotának alakulását, annak az 
emberi egészségre gyakorolt hatását, és arról szükség szerint, de legalább 
évente tájékoztatja a lakosságot.  

1995. évi LIII. tv. 12 § (3), 46. § 
(1) e), 51. § (3) 

10. A fejlesztési feladatok során érvényesíti a környezetvédelmi 
követelményeket, elősegíti a környezeti állapot javítását.  

1995. évi LIII. tv. 46. § (1), f)  

11. Önkormányzati rendeletet alkot, illetőleg határozatot hoz a 
környezetvédelmi feladatok megoldására.  

1995. évi LIII. tv. 46. § (1), c) 

12. Rendeletében- törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott 
módon és mértékben a más jogszabályokban előírtaknál kizárólag nagyobb 
mértékben korlátozó környezetvédelmi előírásokat határozhat meg. 

1995. évi LIII. tv. 48. § (1) 

13. Környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek, határozatainak tervezetét, 
illetőleg a környezet állapotát érintő terveinek tervezetét és a 
környezetvédelmi programot megküldi a szomszédos és az érintett 
önkormányzatoknak, valamint a területi környezetvédelmi hatóságoknak.   

1995. évi LIII. tv. 48. § (2) 

14. Rendelettel önkormányzati környezetvédelmi alapot hozhat létre, amelyet 
csak környezetvédelmi célokra használhat fel és a melynek felhasználásáról 
évente a költségvetési rendelet és a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg 
kell rendelkeznie. 

1995. évi LIII. tv. 58. § (1), (5) 
 
 

15. Közreműködik a környezeti ismeretek terjesztésében és fejlesztésében 1995. évi LIII. tv. 54. § (2) 
16. A települési önkormányzatokkal egyeztetett környezetvédelmi programot 
készít 

1995. évi LIII. tv. 46. § (2), a) 

17. Előzetes véleményt nyilvánít a települési önkormányzati 
környezetvédelmi programokról, illetve kezdeményezheti azok megalkotását. 

1995. évi LIII. tv. 46. § (2), b) 

18. Állást foglal a települési önkormányzatok környezetvédelmet érintő 
rendeleteinek tervezetével kapcsolatban. 

1995. évi LIII. tv. 46. § (2), c) 

19. Elősegíti az 1995. évi LIII. tv. 58. § (7), bekezdése szerinti egyezség 
létrehozását. 

1995. évi LIII. tv. 46. § (2), d) 

20. Javaslatot tehet települési önkormányzati környezetvédelmi társulások 
létrehozására. 

1995. évi LIII. tv. 46. § (2), e) 
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Feladat/Hatáskör Jogszabály 

21. Rendeletében helyi jelentőségű területet természetvédelmi területté 
nyilváníthat. 

1996. évi LIII. tv. 24. § (1), b) 

22. A védetté nyilvánító települési önkormányzat kötelezően gondoskodik a 
helyi jelentőségű védett természeti terület fenntartásáról, természeti 
állapotának fejlesztéséről, őrzéséről. 

1996. évi LIII. tv. 62. § (2) 

23. Az országos, regionális tervekkel összhangban rendeletet alkot az 
illetékességi területén található helyi jelentőségű védett természeti területek 
fenntartásának feladatairól. A tervezetet, illetőleg az elfogadott rendeletet 
megküldi az illetékes állami természetvédelmi hatóságnak. 

1996. évi LIII. tv. 55. § (1), (2) 

24. Helyi jelentőségű védett természeti terület esetében rendeletben határozza 
meg a védőövezetben a természetvédelmi hatóság engedélyéhez vagy 
hozzájárulásához kötött tevékenységek körét. 

1996. évi LIII. tv. 30. § (2), b) 

25. A természet védelmének helyi-, területi feladatai ellátására az 
önkormányzati környezetvédelmi alapban természetvédelmi célokat szolgáló 
részt hozhat létre. 

1996. évi LIII. tv. 62. § (3) 

26. Önkormányzati természetvédelmi őrszolgálatot működtet. Az 
önkormányzati természetvédelmi őr egyenruhával ellátott hivatalos személy, 
aki a helyi jelentőségű védett természeti területen jogosult és köteles: 

- a helyi jelentőségű védett területre vonatkozó előírások betartását 
ellenőrzi, 

- a helyi jelentőségű védett természeti területet veszélyeztető vagy 
károsító cselekményt elkövető személyt cselekményének 
abbahagyására felszólítani, feltartóztatni, igazoltatni, ellene eljárást 
kezdeményezni, 

- a helyi jelentőségű védett természeti területen károsító vagy 
veszélyeztető cselekmény elkövetésén tetten ért vagy alaposan 
gyanúsítható személytől a területről származó és jogellenesen 
szerzett védett természeti értéket, illetve az elkövetéshez használt 
eszköz elvenni és azt a lefoglalására, illetőleg elkobzására jogosult 
hatóságnak átadni, 

- jogszabályban meghatározott esetben helyszíni bírságot szab ki, 
- a fent meghatározott intézkedéseivel szembeni ellenszegülés 

leküzdésére testi kényszert vagy a rendőrségnél rendszeresítet 
könnygázszóró palackot alkalmazhat.  

1996. évi LIII. tv. 63. § (1) 
 
 
 
1997. évi CLIX. tv. 14. §  

27. Helyi jelentőségű természetvédelmi terület esetében kijelöli azt a 
munkatársat, aki irányítja a polgári természetőr(ök) munkáját. A polgári 
természetőr(ökkel) kötött megállapodásban határozza meg a természetőr(ök) 
részletes feladatait, irányításuk, elrendezésük rendjét.       

33/1997. (XI. 20.) KTM rend. 
2. § (2)-(3) 

28. Helyi jelentőségű természetvédelmi terület esetében a polgári nemzetőr 
számára arcképes és sorszámozott igazolványt, valamint természetőr jelvényt 
bocsát rendelkezésre, nyilvántartást vezet a polgári természetőrökről. 

33/1997. (XI. 20.) KTM rend. 
7.§ (1)-(2) 

39. Javaslatot tesz helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításra. 1996. évi LIII. tv. 61. § (2) a)  
30. A települési önkormányzat felkérése alapján részt vesz a helyi 
jelentőségű védett természeti terület nyilvánítás előkészítésében. 

1996. évi LIII. tv. 61. § (2) b) 
 

31. Elősegíti a települési önkormányzatok természetvédelmi tevékenységét, 
gondoskodik a megye területén található helyi jelentőségű védett természeti 
területek védelmével kapcsolatos tevékenységek összehangolásáról. 

1996. évi LIII. tv. 61. § (1), (2) c) 
 

32. Kötelező hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn. 2000. évi XLIII. tv. 21. § (1) 
33. A képviselő testület rendeletben állapítja meg a hulladékkezelési 
közszolgáltatással kapcsolatos önkormányzati feladat és hatáskört. 
 

2000. évi XLIII. tv. 23. §  

34. A települési önkormányzat illetékességi területére helyi 
hulladékgazdálkodási tervet dolgoz ki.    

2000. évi XLIII. tv. 35. §  

 



KESZTHELY VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 
FELÜLVIZSGÁLAT II. 

PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft.                1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C.  
 

 
Feladat/Hatáskör Jogszabály 

35. A települési önkormányzat kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az 
ingatlantulajdonosoknál keletkező települési hulladék kezelésére 
hulladékkezelési közszolgáltatást szervez, és tart fenn. 

2000. évi XLIII. tv. 21. § (1) 

36. Magyar Köztársaság Alkotmányáról 1949. évi XX. törvény 
37. A helyi önkormányzatokról 1990. LXV. törvény 
38. A Magyar Köztársaság és az Európai Közösség között a 
bormegnevezések kölcsönös védelméről és ellenőrzéséről, Brüsszelben, 
1993. november 29-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről 

1994. évi XI. törvény 

39. A vízgazdálkodásról 1995. évi LVII. törvény 
40. Az erdőről és az erdő védelméről 
és a végrehajtásáról szóló  

1996. évi LIV. törvény 
29/1997. (IV. 30.) FM rendelet 

41. A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról 1997. évi CXXI. törvény 
42. A víziközlekedésről 2000. évi XLII. törvény 
43. A növényvédelemről 2000. évi XXXV. törvény 
44. A helyi önkormányzatok szennyvízelvezetés és -tisztítás 
céltámogatásának igénykielégítési sorrendjéről 

224/1999. (XII. 30.) Korm. 
rendelet 

45. A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és 
vízgyűjtőterületük kijelöléséről 

240/2000. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 

46. A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről 49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet  
47. Az örökségvédelmi bírságról 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet 
48. Érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM rend. 
49. A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és –tisztítási Megvalósítási 
Programról 

25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 

50. A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és –tisztítási Megvalósítási 
Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról 

26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 

51. A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és –tisztítási Megvalósítási 
Program végrehajtásával összefüggő nyilvántartásról és jelentési 
kötelezettségről 

27/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 

52. Rendeletben megállapítja a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe 
tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos 
megállapítási, bevallási, befizetési, ellenőrzési, adatszolgáltatási, eljárási 
szabályokat, valamint a díjkedvezmények és mentességek eseteit. 

2003. évi LXXXIX tv.  
21/A.§ (2) 

53. Rendeletben megállapítják a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe 
tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatban 
az átalány megállapításának szempontjait 

2003. évi LXXXIX tv.  
26§ (4) 

54. Részt vesz a 2003-2008 közötti időszakra szóló Nemzeti 
Környezetvédelmi Program végrehajtásában 

132/2003 OGY határozat 4.1. 
fejezet 

55. A városok települési önkormányzatai a külön jogszabály szerinti 
települési környezetvédelmi program részeként annak készítésekor, illetve 
felülvizsgálatakor, külön jogszabály szerinti forrásokra is támaszkodva 
monitoring rendszer kiépítésével és működtetésével figyelemmel kíséri a 
közigazgatási területen lévő talajvíz mennyiségi és minőségi állapotát, 
különösen a nem pontszerű (diffúz) szennyezőforrásokból származó 
szennyezés hatására kialakult állapotot. 

219/2004 Korm rendelet 5§ (8) 
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Feladat/Hatáskör Jogszabály 

56. A település belterületére a földtani közeg és a felszín alatti víz további 
terhelésének megszüntetésére a Kvt. 46. §-a szerinti környezetvédelmi 
program keretében: 

a) alprogramot dolgoz ki, amelyet szabályozással, saját beruházással, illetve 
beruházások ösztönzésével valósít meg, illetve segít elő; 

b) belterületi állattartás esetén figyelemmel kíséri a külön jogszabályban 
meghatározott jó mezőgazdasági gyakorlat szabályainak alkalmazását, és 
ennek megvalósítását e rendelet hatálybalépését követő egy éven belül helyi 
állattartási rendelet megalkotásával, meglévő rendeletek esetén három éven 
belüli felülvizsgálatával is segíti. 
 

219/2004 Korm rendelet 20§ (7)  

 

57. A települési önkormányzatok által, a település közigazgatási területén 
lévő felszín alatti víz mennyiségi és minőségi állapotára kiterjedő 
monitorozás eredményeit az illetékes felügyelőség részére a tárgyévet követő 
március 1-jéig megküldi. 

30/2004 KvVM-rendelet 13§ (3) c 

30/2004 KvVM-rendelet 16§ (4) 

58. Nem országos hatáskörű szerv által kidolgozott terv, illetve program 
esetén véleményt alkot arról, hogy a hatáskörükbe tartozó környezet- vagy 
természetvédelmi szakterületet illetően várható-e jelentős környezeti hatás.  

2/2005. (XII.20.) Korm. rendelet  
3. számú melléklet II.2 

 

59. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásának 
részletes szabályairól 

19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet 

 

60. Gondoskodik a hatáskörébe tartozó előzetes vizsgálatra vonatkozó 
felügyelőség által kiadott közlemény közterületen, és a helyben szokásos 
egyéb módon történő közhírré tételéről. A közleményben szerepelnie kell 
annak is, hogy hogyan lehet helyben betekinteni a kérelembe és 
mellékleteibe. 

314/2005 (XII.25.) Korm. 
rendelet 3§ (4) 

 

61. Részt vesz a nyilvánosság bevonásában az egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárással kapcsolatban 

314/2005 (XII.25.) Korm. 
rendelet 21§ 
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2. melléklet 
 

Illegális hulladéklerakók adatai 

Kommunális Műanyag 
csomagolási Építési törmelék Biológiailag 

lebomló Egyéb Összesen EOV Y EOV X

0 513620 160925
1 513612 160841
2 513608 160821
3 0,5 - - - - 0,5 514629 160617
4 514120 160928
5 514118 160856
6 514113 160985
7 513281 161828
8 513402 161820
9 513720 161794

10 513075 161689
11 512896 161769
12 1 - - - - 1 512560 161994
13 512558 162015
14 4 - - - - 4 512142 162134
15 3 - - - - 3 512572 161767
16 512943 161942
17 512874 161964
18 513000 161635
19 512556 161131
20 512583 161137
21 - - - - - Megszűnt 512046 161160
22 - - - - - - Megszűnt 511640 161753
23 - 1 - - - 1 511602 162164
24 514095 161895
25 514006 161819
26 - - 5 - - 5 514269 163252
27 - - - 1 - 1 514388 163348
28 2 - 120 - 20 142 512455 164702
29 - - - - - - Megszűnt 511395 165088
30 - - - - - - Megszűnt 511388 165108
31 - - - - - - Megszűnt 514405 165177
32 - - - - - - Megszűnt 514405 164691
33 0,5 - - - - 0,5 514367 164270
34 514651 164206
35 - - - - - - Megszűnt 514009 162818
36 - - - - - - Megszűnt 514262 159625
37 511933 162182
38 511870 162180
39 511795 162181
41 2 - - - - 2 Új 511752 164254
42 2 - - - - 2 Új 511847 164298
43 - - - - 1 1 Műanyag hulladék 512810 161932
44 1 - - - - 1 Elszórtan a területen 513142 161762
45 5 - - 5 - 10 Új 514793,37 160607,56
Össz 58,5 3 140,5 11 21 234

- -

50 m hosszon 
elszórva az út mentén- - - 10

- 15 Út mentén 60 m 
hosszon

Megjegyzés
Koordináták (m)Sor-

szám

Hulladék fajta és mennyiége (m3)

8-

- - - - 2

- 3 -

- 15

2

- -

5

10 -

15 -

7,5 - 0,5 2 - 10 Új, út mentén 60 m 
hosszon elszórva

15 -
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TÉRKÉPMELLÉKLETEK 
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1. számú térkép: Áttekintő helyszínrajz 
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Rezi

Hévíz

Karmacs

Nemesbük

KESZTHELY
Alsópáhok

Sármellék

Gyenesdiás

Fenékpuszta

Balatongyörök

Balatonberény

Battyánpuszta

Csesztregtomaj

Vonyarcvashegy

Balatonszentgyörgy

Nemesboldogasszonyfa

605000

605000

610000

610000

615000

615000

620000

620000

625000

625000

630000

630000

200000 200000

205000 205000

210000 210000

215000 215000

Település
Tavak
Javvított talajút
Utak
Vasút
Csatorna
Patak
Folyó
Megyehatár
Közigazgatási határ

Áttekintő helyszínrajz

M=1:150 000
EOV rendszerben
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2. számú térkép: Áttekintő térkép 
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3. számú térkép: Földhasználati zonáció 
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4. számú térkép: Zonális célprogramok 
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5. számú térkép: Karsztkibúvások és vízbázis védőterületek 
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#
##

#
##

###
##

###

######

####

#

#
#

#

#

#

#
#

#

Rezi

Hévíz

Karmacs

Nemesbük

KESZTHELY

Alsópáhok

Sármellék

Gyenesdiás

Fenékpuszta

Balatongyörök

Balatonberény

Battyánpuszta

Csesztregtomaj

Vonyarcvashegy

Balatonszentgyörgy

Nemesboldogasszonyfa

605000

605000

610000

610000

615000

615000

620000

620000

625000

625000

630000

630000

200000 200000

205000 205000

210000 210000

215000 215000

Tavak
Karsztkibúvás
Vízbázis védőterület
Település
Utak
Vasút
Patak
Folyó
Közigazgatási határ

# Hév ízkút

Karsztkibúvások és vízbázis védőterületek

M=1:150 000
EOV rendszerben
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6. számú térkép: Védett természeti területek, védett természeti értékek 
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7. számú térkép: Illegális hulladéklerakók 
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FÉNYKÉPMELLÉKLET 
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Templomkert - Helyi jelentőségű védett természeti terület 
 
 
 

 
 

Balatoni Múzeum – Helyi jelentőségű védett természeti terület 
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Virágos felületek a közterületen 

 

 
Virágos felületek a kiskertekben 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A sétálóutca 
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Csobogó a belvárosban 
 
 

 
 

Szőkőkút 
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Utcai szemétgyűjtő 
 
 

 
Lakótelepi konténer 

 
 

 
 

Gyűjtősziget 



KESZTHELY VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 
FELÜLVIZSGÁLAT II. 

 

 
 

Közterület tisztítása 
 
 

 
 

„Hosszú az út a konténerig” 
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Illegális hulladéklerakás 
 
 
 

 
 

A természet mesterséges „színesítése” 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 


