
1 
 

Sóstófalva Község Önkormányzat 
 

Éves állapotjelentés a környezet védelmének általános szabályairól 
szóló 1995. évi LIII. törvény 12. § (3) bekezdése alapján  

2020 év 
Tartalom 
Bevezetés ......................................................................................................................................................................... 2 

…Sóstófalva község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Miskolctól 20 km-re Szerencstől ugyancsak 20 km-re 

fekszik ,ún zsáktelepülés.így mentes a levegőszennyezés okozta kártételektől.A terület  dobborzati viszonyait 

tekintve dombos  terület,így a csapadékvíz és az olvadó hó kártételeivel kell számolni. LM Humgarolube 

Kft,fáradt olajfeldolgozó üzem ,de  tevékenysége folytán kiemelt környezetvédelmi  ellenőrzés alatt áll. ............... 2 

.A községben  ipari termelő üzem nem található, mezőgazdasági termelésben álló magas aranykorona értékű 

földeken folyik a mezőgazdasági termelés . .................................................................................................................... 2 

1. Levegőtisztaság védelem ................................................................................................................................... 2 

2. Zajterhelés .............................................................................................................................................................. 2 

2.1. Kutak ..................................................................................................................................................................... 2 

3. Vízvédelem .............................................................................................................................................................. 3 

4. Hulladékgazdálkodás ........................................................................................................................................... 3 

4.1. Kommunális hulladék ......................................................................................................................................... 3 

4.1.1. Szelektív gyűjtés ............................................................................................................................................. 3 

4.1.2. Hulladékudvar ................................................................................................................................................. 3 

4.1.3. Házi komposztálás ......................................................................................................................................... 3 

4.1.4. Zöldhulladék gyűjtésesetleg .......................................................................................................................... 3 

4.1.5. Illegális hulladék lerakás ................................................................................................................................ 3 

5. ZÖLDFELÜLET-GAZDÁLKODÁS ...................................................................................................................... 3 

5.1. Kár- és kórokozók elleni védelem .................................................................................................................... 3 

6. TELEPÜLÉSI INFRASTRUKTÚRA ..................................................................................................................... 3 

6.1. Úthálózat .............................................................................................................................................................. 3 

6.2. Csatornahálózat .................................................................................................................................................. 3 

 



2 
 

 

Bevezetés 

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

Kvtv.) rendelkezik az önkormányzatoknak a környezet védelmét szolgáló feladatairól. A Kvtv. 12. 

(3) pontja szerint az önkormányzatok kötelesek a környezet állapotát és annak az emberi 

egészségre gyakorolt hatását figyelemmel kísérni, igény esetén a rendelkezésére álló környezeti 

információt hozzáférhetővé tenni, rendelkezésre bocsátani, továbbá a környezeti információk külön 

jogszabályban meghatározott körét, illetve a birtokában levő vagy a számára tárolt információk 

jegyzékét elektronikusan vagy más módon közzétenni. A 46. § (1) pont e) bekezdése kimondja, 

hogy a települési önkormányzat  a környezet védelme érdekében elemzi, értékeli a környezet 

állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a 

lakosságot. A Kvtv. a környezeti állapotértékelés pontos tartalmát nem szabályozza. 

…Sóstófalva község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Miskolctól 20 km-re Szerencstől 

ugyancsak 20 km-re fekszik ,ún zsáktelepülés.így mentes a levegőszennyezés okozta 

kártételektől.A terület  dobborzati viszonyait tekintve dombos  terület,így a csapadékvíz 

és az olvadó hó kártételeivel kell számolni. LM Humgarolube Kft,fáradt olajfeldolgozó 

üzem ,de  tevékenysége folytán kiemelt környezetvédelmi  ellenőrzés alatt áll. 

.A községben  ipari termelő üzem nem található, mezőgazdasági termelésben álló magas 

aranykorona értékű földeken folyik a mezőgazdasági termelés . 

1. Levegőtisztaság védelem 

A település  a nagyforgalmú  utaktól távol fekszik,így  a levegőszennyezés káros hatásai nem 

jelentkeznek. 

A településen megoldott  a zöld hulladék elszállítása, továbbá működik  a szelektív 

hulladékgyűjtés  így tilos bárminemű égetés ezt az önkormányzat  figyelemmel is kíséri  

2. Zajterhelés 

A zaj egyre inkább meghatározó része életünknek, környezetünknek. Az elmúlt években a zaj 

a település lakosságot terhelő környezeti ártalmak közül kiemelt helyet foglalt el a 

környezetvédelem területén. Sóstófalván a helyi gépjárművek mellett  a Volán busz 

közekedéséből eredő terhelésével kell  mindössze számolni,a zajterhelés minimális. 

 

Talajvédelem 

A településen  magas aranykorona értékű  mezőgazdasági művelésre alkalmas területek 

vannak,ahol a folyamatos mezőgazdasági termelés  határozza meg a talaj állapotát, a helyi 

gazdák érdeke a talaj termőképességének fenntartása  

2.1. Kutak 

A  település falusias  lakókörnyezetű részein jellemzőek az ásott kutak,de ezeket  mivel   

a falusias életforma  már nem jellemző azaz  minimális az állattartás az is inkább  a 

szárnyasokra korlátozódik használaton kívül állnak  .Az ásott kutakra  előírt bejelentési 

kötelezettségnek egy ingatlan tulajdonosa tett eleget.. 
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3. Vízvédelem 

Felszíni- és felszín alatti vizek védelme   kiemelt feladat,az LM Hungarolube Kft  tevékenységét 

a környezetvédelmi felügyelőség kíséri figyelemmel technologiája révén nem szennyezhet. 

…… 

4. Hulladékgazdálkodás 

.A hulladékgyűjtési feladatokat a település területén  mind a kommunális,mind a szelektív mind 

a zöldhulladék tekintetében Zöldvölgy  Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi  

4.1. Kommunális hulladék 

4.1.1. Szelektív gyűjtés 

Helyi szinten a szelektív hulladékgyűjtés házhoz menő gyűjtéssel megoldott   

4.1.2.  Hulladékudvar 

A legközelebbi hulladékudvar Szikszón működik, a lakosság negyedévente 250 kg 

hulladékot helyezhet el.. 

4.1.3. Házi komposztálás 

Az önkormányzat a hulladékgazdálkodó cég közreműködésével osztott komposztáló 
edényeket igény szerint 

4.1.4. Zöldhulladék gyűjtésesetleg 

Házhoz menő zöldhulladékgyűjtés  működik a településen,,így nem megengedett a 

zöldhulladék égetése. 

4.1.5.  Illegális hulladék lerakás 

Jelenleg  nem jellemző az illegális szemétlerakás esetleges bejelentéseknél, az 

önkormányzat  célzott felszólítással   kötelezi a hulladék lerakóját   a szemét 

elszállítására ill. közfoglalkoztatottakkal  végzi az illegális  szemét lerakó 

megszüntetésé 

5. ZÖLDFELÜLET-GAZDÁLKODÁS 

Sóstófalva  falusias lakókörnyezetű terület,,magas a zöldterület aránya  a házakhoz tartozó 

kertek révén is,ill. a közterületen is jelentős a zöldterület aránya mérete 139 négyzetméter,Az 

önkormányzat folyamatosan ülteti a fákat  virágosít.3746 négyzetméter az erdő területe. 

. 

5.1. Kár- és kórokozók elleni védelem 

A közterületek fenntartása önkormányzati feladat közmunka program keretében ill.  

saját tulajdonú munkagépek segítségével végzi el  

. 

6. TELEPÜLÉSI INFRASTRUKTÚRA  

6.1. Úthálózat 

 Szilárd burkolatúak a belterületi utak teljes hossza.  

6.2. Csatornahálózat 

A településen  kiépített a szennyvízhálózat a lakások 80%-a bekötötta rendszerbe A 

csapadékvíz elvezetése nyílt árokrendszerben történik. 
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Szennyvízhálózat  5288méter-A csapadékvíz elvezetés  sok gondot okoz nagyobb 

esőzés vagy hóólvadás esetén,a csapadékvíz elvezetésének megoldására EU-s 

pályázat van folyamatban 

 

Összefoglalás 

A település önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a település környezetének megóvására.A 

község  falusias jellegű, mezőgazdasági földterületekkel körülvett település Infrastruktúrája 

teljesen kiépített,az önkormányzat  fejlesztési elképzeléseiben  a környezetvédelem érdekében  

megvalósítható fejlesztések kiemelt  szerepet játszanak ,további útépítések,zöldítési program a 

környezettudatos szemlélet erősítése a gyermekintézményekben is.…... 

 


