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Gondoljon a környezetre, és ne nyomtassa ki feleslegesen ezt az e-mailt! Büszkék vagyunk arra, hogy településünkön a Bordányi Gyermek- és 
Ifjúsági Önkormányzat megalakulása óta 150,22 tonna papírt gyűjtött össze, így fiataljaink 1802 termetes fa életét mentették meg!  
Mivel az újrahasznosításból származó papír előállításához feleannyi energiára és negyadannyi vízre van szükség, mint a fából készült új 
papíréhoz, ezidáig 4656 köbméter vizet és 40784 liter kőolajat is megtakarítottunk! 
 

T/43/2020 

Beszámoló Bordány környezeti állapotáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Jelen beszámoló célja, hogy tájékoztatást adjon a települési környezet védelme érdekében tett általános 

és speciális intézkedésekről, a környezet védelmét szolgáló tevékenységekről, jogszabály által előírt és 

teljesített kötelezettségekről, valamint a 2020-2021. évben elvégzendő aktuális feladatokról.  

 

Önkormányzatunk helyi környezetvédelemmel kapcsolatos általános feladatai:  

A települési környezet védelme érdekében végzett illetve végzendő helyi feladatok az alábbiak szerint 

csoportosíthatók:  

a.) környezet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtása és a hatáskörbe tartozó hatósági 

feladatok ellátása  

b.) Települési Környezetvédelmi Program kidolgozása, folyamatos frissítése, aktualizálása a 

településrendezési tervvel összhangban  

c.) Önkormányzati rendeletek kibocsátása a környezetvédelmi feladatok megoldása érdekében  

d.) Együttműködés a környezetvédelmi feladatokat ellátó egyéb hatóságokkal, szomszédos 

önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel  

e.) Környezeti állapot évenkénti elemzése     

 

Az ide vonatkozó törvény értelmében 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 2016-ban elfogadott Települési Környezetvédelmi Programban leírtakon túl tájékoztatom a Tisztelt 

Képviselő-testületet, hogy Bordányban évente két alkalommal bejárást tartunk, melynek során 

megtekintjük a település árkainak, átereszeinek állapotát, valamint az ingatlanok állapotát, 
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környezetének rendezettségét. A Mezőőrök heti rendszerességgel tesznek jelentést mind a belterület, 

mind a külterület környezeti állapotáról, szúrópróbaszerűen célellenőrzéseket is tartanak, például a 

parlagfű, az egyes facsoportok, az erdő tekintetében. 

Minden évben felhívjuk az érintettek figyelmét ingatlanjaik környezetének rendbetételére, a szükséges 

kaszálási és egyéb feladatok elvégzésére.  

 

A területbejárások, illetve a lakossági jelzések alapján továbbra is fontos, és megoldandó feladatnak 

tartom külterületi útjaink további kimérését, rendbetételét.  

Településünkön minden évben kétszer, tavasszal és ősszel zajlik nagyobb léptékű útfelújítás. Az őszi 

karbantartásokat a legideálisabb időpontban, novemberben szoktuk elvégezni, hogy a munkát 

segíthessék az őszi esők és az esetleges kisebb talajmenti fagyok is, azaz az időjárás kedvezzen a 

földutak tömörödésének. Amiatt is november második felére időzítjük a felújítást, hogy minden gazda 

még az útjavítás előtt kiszállíttassa a trágyát a földjére, mert a megpakolt szerelvények egyből szétvágnák 

a rendbe rakott utat. Most ősszel azonban a tervezettnél hamarabb indult el a felújítás, mert az idei nagy 

mennyiségű csapadék jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy az utak gyorsabban menjenek tönkre. Az 

évről-évre növekvő forgalom, a magas útszélek miatt egyre nagyobbak a kátyúk az úttesten. Ugyancsak 

sok gondot okoznak a kiszántások, vagy az, hogy az erőgépek a földmunkák során az úton forognak 

vissza például a szántás során.  Rengeteg lakossági bejelentés érkezett, a külterületen élők egyre 

türelmetlenebbek voltak. A munkákat annak ellenére is elindítottam, hogy egyértelmű volt sok helyen a 

homok miatt átmenetileg még rosszabb útviszonyokat teremtünk. 

Bordány külterületén közel száz kilométeres földúthálózat fut, az utak karbantartására szinte sosem 

megfelelő az időjárás, hiszen a legtöbb évben nagyon magas a száraz napok száma. A homokot ilyenkor 

csak ide-oda dúrni lehet, ezt követően azonban személyautóval és biciklivel sem lesz jól járható az út. 

Az idei nagy esőzések utáni javítás ugyancsak nehézkes, mert egyrészt a hirtelen lezúduló csapadék nagy 

kátyúkat okoz, amelyet az azokon keresztül haladó nagyobb mezőgazdasági járművek gyorsan 

kimélyítenek. A sárral ugyancsak nem lehet mit kezdeni. Az azonnali feltöltés csak további sarat okoz. 

Másrészt a vizes időszakokban többen járnak ki megnézni a földjeiket. Mennyire ázott meg? Áll-e rajta a 

víz? A tarktorral közlekedők gyorsan járhatatlanná teszik a felázott úttestet, amelyen tarktorral még 

igen, személyautóval már nehezen, vagy egyáltalán nem lehet közlekedni. 

Ha kevesebb az eső ugyancsak nincs ideális lehetőség a javításra, hiszen a kilencven kilométert nem 

lehet pár nap alatt egyszerre rendbe tenni, és ezt követően ismét szárazzá válik a felület. 

A lakosok több módon tudják segíteni az út állapotának megőrzését. Ha a földutakon közlekedők élnek 
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a “több nyomon járj” elvével talán később alakulnak ki nyomvályúk az utakon. Ugyancsak védelmet 

jelent, ha feleslegesen nem járnak nagyobb gépekkel a nedves vagy éppen fellazult utakon. További 

segítséget jelenthet ha valaki nagy teherrel megrakott járműjével tönkreteszi az utat, azt maga után 

rendbe is teszi. 

 

Foglalkoznunk kell a belterületen, elsősorban a központi részen a parkolási problémák megoldásával, 

amely rengeteg bosszúságot és kárt okoz az ott élők, és a közlekedők számára egyaránt. Ugyancsak 

megoldandó feladat a Honvéd utca Benke Gedeon utca közötti szakaszon az áruszállítás biztonságos, a 

forgalmat és közterületeinket nem terhelő megoldása.  

 

A Dózsa téri piac, valamint a Csordás bolt környékén a kamionok rendszeres károkat okoznak az út 

szélén (sokszor félig padkán, félig közúton) való megállással, parkolással. Az útpadka tönkretétele 

jelentősen rontja a rendezett településképet. 

 

Szeged felé a közigazgatási határig önkormányzatunk megépítette a kerékpárutat. A szegedi 

önkormányzat régóta tervezi a Szeged-Sziksósfürdő és Bordány közötti  kerékpárút megépítését, amely 

lehetővé tenné a szegedig történő biztonságos közlekedést. A tervek szerint az 5408. jelű közút mellett 

új egyoldali, kétirányú, 2,5 méter széles és 3,7 kilométer hosszú kerékpárutat építenek csapadékvíz-

elvezetéssel amely kapcsolódna az út mellett már futó bordányi szakaszhoz, és ezzel egészen az üllési 

erdei iskoláig egybefüggő kerékpárút állna a kétkerekű járművel közlekedők rendelkezésére. A sajtóban 

megjelent hírek szerint a kivitelezést 2019. II–2020. I. negyedév között szerették volna megvalósítani, 

azonban nagyon régóta nincs hír a beruházásról. 

A fejlesztésre mindenképpen nagy szükség lenne, hiszen annak keretében nemcsak az új szakasz épülne 

meg, hanem a Szeged Dorozsmai úti vasúti keresztezés–Sziksósfürdő között meglévő kerékpáros 

kapcsolatban lesz forgalomtechnikai beavatkozás: átvezetik a kerékpárutat a dorozsmai templomnál 

lévő körforgalmú csomóponton, valamint a vasúti átjáró után, a gyalogátkelővel párhuzamosan. 

A Sziksósfürdő bejárat – Dorozsmai úti vasúti keresztezés között meglévő 5,5 kilométeres kerékpárút 

burkolatát részlegesen, lokálisan felújítják. A kerékpárúthoz kapcsolódóan bel- és csapadékvíz-védelmi 

létesítményeket építenek: szikkasztóárok (3215 méter), amiből áteresz 511 méter, zárt csatorna 15 

méter. 

Mind önkormányzatunk, mind a zákányszéki önkormányzat nagyon régóta tervezi a Bordányt 

Zákányszékkel összekötő kerékpárút megépítését. Míg a bordányi szakasz még engedélyes tervvel 
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rendelkezik (2022. áprilisig!!), a zákányszéki engedélyt sajnos már meg kell újítani.  

A két falu között kicsivel több, mint hat kilométer kerékpárút épülhet majd meg, ha sikeresen pályáznak 

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program következő kiírására. 

 

A környezet védelme szempontjából a legfontosabb  mindenképpen a bordányi hulladékudvar helyzete, 

amit közel fél éve nem tud megoldani a korábbi és az új szolgáltató. A mostani visszajelzések szerint 

októberben már várhatóan végre kinyit az udvar, és a korábbinál nagyobb nyitvatartási idővel működik 

majd. Önkormányzatunk ehhez továbbra is minden segítséget megad az FBH Nonprofit Kft-nek, 

azonban az újra nyitáshoz szükséges előzetes adminisztrációt a működtető cégnek kell soron kívül 

elvégeznie. Ugyancsak problémás a gyűjtőszigetek, illetve a közterületen található hulladékgyűjtők 

használata, ahová egyes lakók nagy mennyiségű kommunális hulladékot hordanak ki. Ugyancsak több 

jelzés érkezett, hogy sok esetben például nagy mennyiségű használt pelenkát dobnak ki a 

buszmegállókban elhelyezett gyűjtőedényekbe.  

A hulladékudvar elérhetetlensége továbbra is erősíti azt a tendenciát, hogy rendszeresen hordanak a 

hulladékszigetekre egyszerre nagy mennyiségben üveg- és műanyaghulladékot, és kommunális 

hulladékot is. Sokszor fordul elő, hogy zsákokban a gyűjtőedények mellé rakják le a szemetet. Mindezek 

előrevetítik az illegális szemétlerakást, mind a hulladékszigetek jelentős túlterhelésére, mind a különböző 

külterületi illegális szemétlerakók kialakulására számítanunk kell még egy ideig. 

Az előbbiek fényében várhatóan módosulni fog a közösségi együttélés szabályairól szóló helyi rendelet, 

és a mezőőrség feladata lesz a szabálysértők lefülelése és megbírságolása.  

 

A hidegebb időjárás ismét megnöveli a kályhákban kazánokban történő szemétégetést, amely jelentősen 

megemeli a levegőben található káros anyagok jelenlétét. Az önkormányzat ismét külön kampányt indít 

a jelenség felszámolása érdekében.  

 

Településünkön országos jelentőségű védett terület nincs, helyi védelemben a templomunkat és a 

kőkereszteket részesíti az önkormányzat.  

 

Azt gondolom, hogy Bordányban a lakóhely környezeti állapota jónak mondható, mely nemcsak a 

község ideális földrajzi fekvésének, kedvező éghajlati adottságának köszönhető: az élhető tiszta 

környezet megteremtésében a település lakosságának és az önkormányzatnak is jelentős szerepe van, és 

bízunk abban, hogy a környezetünk védelme az utánunk jövők részéről is fontos, és elsődleges 
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szempont lesz. A jelzett problémák megoldásával településképünk illetve településünk környezeti 

állapota továbbra is elfogadható marad.    

 

Kérem Önöket az előterjesztés megtárgyalására, majd elfogadására. 

 

Bordány, 2020. szeptember 24. 

 

 

Tanács Gábor 
polgármester 

 

 

 

………./2020.(IX.24.) Önkormányzati határozat  

Tárgy: Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról  

 

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t 

 

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Tanács Gábor polgármester 

tárgyi előterjesztését és a következő határozatot hozza:   

 

1.) Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés e.) pontja, valamint az 51. § (3) bekezdése 

alapján a község a lakóhely környezeti állapotáról szóló beszámolót tudomásul veszi, azt elfogadja.  

 
A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról nem kér jelentést. 
 
 
Határozatról értesül:  
1.) Tanács Gábor polgármester  
2.) Dr. Fodor Ákos jegyző  
3.) Irattár 
 


