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1. Bevezetés 
 

Kistarcsa lakói, valamint az itt dolgozók, tanulók, tevékenykedők és a városba látogatók 
számára kiemelt jelentőségű a város épített-, gazdasági- és a kulturális környezete. A város 
lakóközössége által megkívánt és elvárt lakó- és közösségi terek kifejezik az itt élők céljait és 
értékrendjét. Az épített terek befolyásolják a foglalkoztatási, a pihenési, a kulturális és a 
szórakozási lehetőségeket. 
 

Fontos kiemelni azonban, hogy Kistarcsa lakóközössége egyszerre használja a természeti és 
az épített környezetet, együtt él a város természetes és telepített növény- és állatvilágával, 
miközben folyamatosan fejleszti a lakókörnyezetét, igényli az újabbat, a kényelmesebbet, 
vagy a szebbet. 

 
A környezetvédelem tágabb és szűkebb környezetünk természeti elemeinek és a kialakított 
életterünknek a védelmét együttesen jelenti. Annak érdekében, hogy az ember jelenléte és 
tevékenysége ne okozzon a még elviselhető mértéknél nagyobb terhelést, azaz nem kívánt 
hatást a természeti és az épített környezetben, összehangolt munkára, tervszerű megelőzésre 
és odafigyelésre van szükség. Mivel a város társadalmi és gazdasági rendszere, illetve a 
természeti viszonyok a lakóterületen belül szervesen összekapcsolódnak, így a környezet 
védelme csak tervszerűen, előre kidolgozott program alapján működik hatékonyan. 

 
Kistarcsa Város Önkormányzata a 2008. évben összeállított környezetvédelmi programot 
2014-ig sikeresen működtette. Mivel a környezetvédelmi program 6 éves időszakra tud 
felelősséggel tervezni, így szükségessé vált annak aktualizálása. 

 
Kistarcsa környezetvédelmi programjának jelen felülvizsgálata és a 2014–2019 időszakra 
vonatkozó programjának az összeállítása Kistarcsa Város Önkormányzata megbízásából 
készült. 
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2. A környezetvédelmi program sarokpontjai 
 

2.1. A program célkitűzése és célközönsége 
A környezetvédelmi program célja, hogy Kistarcsa és közvetlen környezete 
állapotjellemzőinek felmérésén alapulva megfogalmazza azon környezetfejlesztési 
intézkedéseket, amelyek elősegítik a természetes és az épített környezet védelmének rövid és 
középtávú feladatait, hozzájárulva az egyes ágazati és területfejlesztési törekvések során a 
környezetvédelmi szempontok figyelembevételéhez. 

A környezetvédelmi programban megfogalmazott feladatok végrehajtásával és a kitűzött célok 
elérésével a környezeti veszélyeztetettség minimalizálható és a környezet minősége javítható. 

A környezetvédelmi program elsősorban a Kistarcsán élők és tevékenykedők számára fogalmaz 
meg előírásokat és javaslatokat, de a városba látogatók számára is útmutatást ad, elsősorban az 
Önkormányzat által hozott intézkedéseken keresztül. Mind az itt élők, mind a városba látogatók 
számára kiemelten fontosak a környezeti terek okozta pozitív benyomások, amelyek egy tiszta, 
rendezett, szabályozott környezetben fokozottan jelentkeznek. 
 

2.2. A program stratégiai elvei 
A környezeti szabályozás célja: A környezet elemekből áll. A környezeti elemek közé 
soroljuk a levegőt, a felszíni és a felszín alatti vizet, a talajt, a földtani közeget, a biológiai 
sokféleséget és az ember által létrehozott (mesterséges) környezetet. A környezeti szabályozás 
célja a környezeti elemek jó állapotának megőrzése. 
A fenntartható fejlődés elve: A fenntartható fejlődés fogalmáról, lényegéről számos elemzés, 
vitairat látott napvilágot. Herman Daly megfogalmazása szerint „a fenntartható fejlődés a 
folytonos szociális jólét elérése, anélkül, hogy az ökológiai eltartó-képességet meghaladó 
módon növekednénk” (forrás: http://www.ff3.hu/fejlodes.html). 
A fejlődés alapvető célja tehát a szociális jólét, a méltányos életfeltételek lehetőségének 
biztosítása mindenki számára, egyaránt a jelenlegi és a jövőbeli nemzedékek számára is, ami 
csak úgy lehetséges, ha közben fenntartható módon hasznosítjuk a természeti erőforrásokat, 
elkerüljük a káros hatásokat, s különösen a környezet állapotában bekövetkező 
visszafordíthatatlan változásokat. 

A Világ Tudományos Akadémiáinak Nyilatkozata megfogalmazásában: „A fenntarthatóság az 
emberiség jelen szükségleteinek kielégítése, a környezet és a természeti erőforrások jövő 
generációk számára történő megőrzésével egyidejűleg.” (Átmenet a fenntarthatóság felé; 
Világ Tudományos Akadémiáinak Nyilatkozata, Tokió, 2000). 

A megelőzés elve: A megelőzés elve a legfontosabb környezetjogi alapelv, amely azon alapul, 
hogy a környezeti problémák megoldhatók, elkerülhetők. A környezeti problémák megelőzése 
könnyebb, gazdaságosabb és hatékonyabb, mint a helyreállítás, javítás. 
Az együttműködés elve: Az Önkormányzat hatékony szervezeti működéséhez alapvető 
fontosságú a szervezeti célok sikeres meghatározása, illetve a célokhoz rendelt megvalósítási 
stratégia eredményes megvalósítása. A fenntartható fejlődés elveinek megfelelő 
környezethasználatok kialakítása, fenntartása, a környezeti problémák megoldása azonban 
csak az Önkormányzat, a lakosok és a vállalkozók közötti hatékony együttműködés esetén 
válhat teljes körűvé, s érhető el az általános elégedettség. 
Integrálás alapelve: Az 1997-es Amszterdami Szerződés kimondja, hogy a környezetvédelem 
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nem tekinthető külön szektornak, hanem integrálni kell a gazdaságpolitikába és a társadalmi 
tevékenységekbe. Ezért a társadalom valamennyi szektorának részt kell vállalnia a környezet 
iránti felelősségből. A környezetpolitikának összhangban kell lennie más politikákkal, illetve 
minden szektorpolitikába be kell ágyazódnia. 
A tájékoztatás elve: A környezet minőségére, állapotára, a környezet-egészségügyi 
veszélyekre vonatkozó adatok, információk megismerése/megismertetése alapvető 
állampolgári jog. Lehetővé kell tenni a mindenki számára a hozzáférést a környezeti 
információkhoz, amelyekkel a hivatalos szervezetek rendelkeznek. 
 

2.3. Tervezési előzmények 
A „Kistarcsa város Környezetvédelmi Program 2008-2013.” című dokumentumot 2008. évben 
a Lawand Kft. állította össze. A program rögzítette a város infrastrukturális ellátottságát és 
energiaellátását, bemutatta a környezeti elemek és az épített környezet állapotát, valamint 
javaslatokat tartalmazott a környezeti elemek minőségének, állapotának javítására, illetve a 
város lakói környezetvédelmi tudatosságának fejlesztésére. A program hat éves időtartamra 
vonatkozott. 
A 2008–2013 időszakra vonatkozó környezetvédelmi programot Kistarcsa Város 
Önkormányzata elfogadta. 
 

2.4. Jogszabályi környezet 
Az önkormányzat környezetvédelmi feladatait, és ezen belül a települési környezetvédelmi 
programok kidolgozását a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény írja elő, az 
alábbiak szerint. 

„46. § (1) A települési önkormányzat (Budapesten a Fővárosi Önkormányzat is) a környezet 
védelme érdekében 

a. biztosítja a környezet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtását, ellátja a 
hatáskörébe utalt hatósági feladatokat; 

b. önálló települési környezetvédelmi programot dolgoz ki a 48/E. §-ban 
foglaltak szerint, amelyet képviselő-testülete (közgyűlése) hagy jóvá; 

c. a környezetvédelmi feladatok megoldására önkormányzati rendeletet bocsát 
ki, illetőleg határozatot hoz; 

d. együttműködik a környezetvédelmi feladatot ellátó egyéb hatóságokkal, más 
önkormányzatokkal, egyesületekkel; 

e. elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség 
szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot; 

f. a fejlesztési feladatok során érvényesíti a környezetvédelem követelményeit, 
elősegíti a környezeti állapot javítását.” 

A program tartalmi elemeire vonatkozóan nem készült részletes végrehajtási rendelet, így a 
törvény alábbi paragrafusa szolgált támpontként a készítés során: 
„48/B. § (1) Átfogó környezetvédelmi terv az e törvényben szabályozott országos [40. §] és 

területi (regionális [48/C. §], megyei [48/D. §] és települési [48/E. §]) 
környezetvédelmi program. 

(2) Az átfogó környezetvédelmi terv tartalmazza: 
a. a környezeti elemek állapotának bemutatásán és az azt befolyásoló főbb 
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hatótényezők elemzésén alapuló helyzetértékelést; 
b. a fenntartható fejlődéssel összhangban álló, elérni kívánt környezetvédelmi 

célokat, valamint környezeti célállapotokat; 
c. a célok és célállapotok elérése érdekében teendő főbb intézkedéseket 

(különösen a folyamatban lévő, illetve az előirányzott fejlesztésekkel és a 
működtetéssel kapcsolatos feladatokat), valamint azok megvalósításának 
ütemezését; 

d. a kitűzött célok megvalósításának szabályozási, ellenőrzési, értékelési 
eszközeit; 

e. az intézkedések végrehajtásának, valamint a d) pont szerinti eszközök 
alkalmazásának várható költségigényét, a tervezett források megjelölésével. 

(3) A területi környezetvédelmi programokban foglaltakat az adott területi szint 
fejlesztési koncepciójának és rendezési, valamint fejlesztéspolitikai terveinek 
kidolgozása, a döntéshozatal és a végrehajtás, továbbá az adott területre vonatkozó 
ágazati tervezés során érvényre kell juttatni.” 

 
„48/E. § (1) A települési környezetvédelmi programnak a település adottságaival, 
sajátosságaival és gazdasági lehetőségeivel összhangban – a 48/B. § (2) bekezdésben 
foglaltakon túl – tartalmaznia kell 

a. a légszennyezettség-csökkentési intézkedési programmal, valamint a 
légszennyezéssel, 

b. a zaj és rezgés elleni védelemmel, a külön jogszabály alapján stratégiai 
zajtérkép készítésére kötelezett települési önkormányzatok esetén a stratégiai 
zajtérképek alapján készítendő intézkedési tervekkel, 

c. a zöldfelület-gazdálkodással, 
d. a települési környezet és a közterületek tisztaságával, 
e. az ivóvízellátással, 
f. a települési csapadékvíz-gazdálkodással, 
g. a kommunális szennyvízkezeléssel, 
h. a településihulladék-gazdálkodással, 
i. az energiagazdálkodással, 
j. a közlekedés- és szállításszervezéssel, 
k. a feltételezhető rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárításával és a 

környezetkárosodás csökkentésével 
kapcsolatos feladatokat és előírásokat. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a települési környezetvédelmi program – a 
település adottságaival, sajátosságaival és gazdasági lehetőségeivel összhangban – 
tartalmazhatja 

a. a települési környezet minőségének, környezetbiztonságának, környezet-
egészségügyi állapotának javítása, valamint a természeti értékek védelme és 
fenntartható használata érdekében különösen: 

aa) a területhasználattal, 
ab) a földtani képződmények védelmével, 
ac) a talaj, illetve termőföld védelmével, 
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ad) a felszíni és felszín alatti vizek, vízbázisok védelmével, 
ae) a rekultivációval és rehabilitációval, 
af) a természet- és tájvédelemmel, 
ag) az épített környezet védelmével, 
ah) az ár- és belvízgazdálkodással, 
ai) az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével, az 

éghajlatváltozás várható helyi hatásaihoz való alkalmazkodással, 
b. a környezeti neveléssel, tájékoztatással és a társadalmi részvétellel 

kapcsolatos feladatokat és előírásokat. 

(3) A települési önkormányzat gondoskodik a települési környezetvédelmi 
programban foglalt feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek 
biztosításáról, és figyelemmel kíséri a feladatok ellátását." 

 

2.5. A Környezetvédelmi Program csatlakozása szakterületi stratégiákhoz, koncepciókhoz 
A program kidolgozása során figyelembe vett kiemelt dokumentumokat az alábbiakban 
ismertetjük: 
Harmadik Nemzeti Környezetvédelmi Program 

Magyarország környezetpolitikai céljainak és intézkedéseinek átfogó keretét a 6 évre szóló 
Nemzeti Környezetvédelmi Programok sora jelenti. A 2009-2014 közötti időszakra szóló 
Nemzeti Környezetvédelmi Programot az Országgyűlés a 96/2009. (XII.9.) OGY határozattal 
fogadta el (forrás: http://ftvktvf.zoldhatosag.hu). A Nemzeti Környezetvédelmi Program 
határozza meg hazánk környezetpolitikai célkitűzéseit, amelyek a legfontosabb hazai és 
nemzetközi környezetpolitikai alapelvekből fakadnak. A környezeti problémák jellegéből és 
összességéből adódóan a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósítása csak úgy 
lehetséges, ha a környezeti szempontok beépülnek a különböző ágazati tervekbe és különböző 
területi szintű programokba, valamint egyidejűleg érvényesülnek a kormányzati szervezetek, 
önkormányzatok, gazdasági szervezetek, a lakosság és a civil szervezetek döntéseiben. 

Negyedik Nemzeti Környezetvédelmi Program 
A 2014-2019 időszakra vonatkozó Negyedik Nemzeti Környezetvédelmi Program a Kistarcsa 
Környezetvédelmi Programjának jelen felülvizsgálata során még nem került jóváhagyásra, így 
a 2013. októberben összeállított szakpolitikai stratégia tervezetet használtuk fel. 

Nemzeti Éghajlat változási Stratégia 
A Nemzeti Éghajlat változási Stratégia (NÉS) elkészítését az ENSZ Éghajlat változási 
Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. 
évi LX. tv. (V.28.) 3. § rendelkezése írja elő. A nemzetközi kötelezettségvállalásokkal 
összhangban, első alkalommal a 2008–2025 időszakra kellett kidolgozni az éghajlat változási 
stratégiát. A NÉS célkitűzéseit – a kétévenként kidolgozásra kerülő – Nemzeti Éghajlat 
változási Programok valósítják meg. A NÉS illeszkedik a kormány által a 1054/2007 (VII.9) 
Korm. határozatban elfogadott Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégiához is (forrás: 
Nemzeti Éghajlat változási Stratégia • 2008-2025; kormany.hu). 
Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégia 

A fenntartható fejlődés, a jövő nemzedékek lehetőségeinek védelme és a nemzeti 
erőforrásainkkal való hosszú távú felelős gazdálkodás követelményeinek érvényesítése 
érdekében, tekintettel a hazai és globális kihívásokra, valamint a fenntartható fejlődésre 
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vonatkozó nemzetközi és közös európai célkitűzésekre, az Országgyűlés a 18/2013. (III.28.) 
OGY határozattal elfogadta „A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója” című, 
Magyarország 2012-2024-es időszakra szóló Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiáját. 

(forrás: http://www.complex.hu/kzldat/o13h0018.htm/o13h0018.htm#kagy1) 
Budapest Főváros Környezeti Programja 2011–2016 időszakra 

Budapest Főváros Környezetvédelmi Programja kidolgozásának célja, hogy összefoglaló 
helyzetképet mutasson Budapest és közvetlen agglomerációja környezetállapotáról, és erre 
támaszkodva olyan programjavaslatokat fogalmazzon meg, amelyek hosszú távon 
megalapozzák a környezetvédelmi beavatkozások jellegét, ütemét. 

Pest Megyei Környezetvédelmi Program 2014-2020 időszakra 
A megyei önkormányzat a természet- és környezetvédelem feladatainak összehangolását, 
bemutatását és megőrzését végzi a területi tervezés, fejlesztés és rendezés eszközeivel. A IV. 
Pest Megyei Környezetvédelmi Program Kistarcsa Környezetvédelmi Programja 
összeállításakor még véglegesítés előtt állt, így a társadalmai egyeztetéshez összeállított 
anyagot használtuk fel. 

Víz Keretirányelv 
(forrás: euvonal.hu, valamint Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási terve, kvvm.hu) 

„A vizek, különösen az édesvizek használata életünk egyik legfontosabb, ugyanakkor 
költségekkel is járó eleme. A folyók, patakok, tavak vize nemcsak természeti, hanem 
társadalmi, gazdasági értékeket is hordoz, jövedelemszerzési és költségmegtakarítási 
lehetőségeket kínál. Ez az erőforrás azonban nem áll korlátlanul a rendelkezésünkre. Ahhoz, 
hogy a jövőben is mindenkinek jusson tiszta ivóvíz és tájaink, életünk meghatározó elemei 
maradhassanak a folyók és tavak, erőfeszítéseket kell tennünk a felszíni és felszín alatti vizek 
megóvásáért, állapotuk javításáért. 
Ez a felismerés vezetett az Európai Unió új vízpolitikájának, a ’Víz Keretirányelvnek’ 
(2000/60/EK, továbbiakban VKI) kidolgozásához, mely 2000. december 22-én lépett hatályba 
az EU tagországaiban. 

A Víz Keretirányelv célja, hogy 2015-re a felszíni (folyók, patakok, tavak) és felszín alatti 
víztestek ’jó állapotba’ kerüljenek. A keretirányelv szerint a ’jó állapot’ nemcsak a víz 
tisztaságát jelenti, hanem a vízhez kötődő élőhelyek minél zavartalanabb állapotát, illetve a 
számukra biztosított megfelelő vízmennyiséget és vízminőséget is. 

A Víz Keretirányelv általános célkitűzései a következők: 

 a vizekkel kapcsolatban lévő élőhelyek védelme, állapotuk javítása, 

 a fenntartható vízhasználat elősegítése a hasznosítható vízkészletek hosszú távú 
védelmével, 

 a szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentésével a vízminőség javítása, 

 a felszín alatti vizek szennyezésének fokozatos csökkentése, és további szennyezésük 
megakadályozása, 

 az árvizeknek és aszályoknak a vizek állapotára gyakorolt kedvezőtlen hatásainak 
mérséklése. 

A Keretirányelv alapgondolata, hogy a víz nem csupán szokásos kereskedelmi termék, hanem 
alapvetően örökség is, amit ennek megfelelően kell óvni, védeni. A vízkészletek használata 
során, a hosszútávon fenntartható megoldásokra kell törekedni. Az állapotjavító 
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beavatkozásokat össze kell hangolni a fenntartható fejlesztési igényekkel, de szigorúan a 
keretirányelv előírásainak figyelembevételével. 
A VKI szerint az EU-tagállamoknak hatévenként kell vízgyűjtő-gazdálkodási tervet 
készíteniük a vízgyűjtő kerületekre. Az elsőt 2009. december 22-ig kellett összeállítani. 2010. 
május 5-én a kormány elfogadta Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási tervét.” 

Natura 2000 
Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek hálózatába tartozó, 
a Natura 2000 területeken előforduló, meghatározott közösségi jelentőségű, valamint kiemelt 
közösségi jelentőségű élőhely típusok, illetőleg fajok megőrzéséhez szükséges előírásokat az 
európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 
8.) Korm. rendelet rögzíti. 

 
Helyi dokumentumok, tervek, rendeletek (forrás:kistarcsa.hu) 

 8/2006.(II.16.) Önk. rendelet: Az avar- és kerti hulladék égetéséről, valamint a 
háztartási és szolgáltatási tevékenységgel okozott légszennyezésről 

 12/2009. (III.23.) Önk. rendel: Talajterhelési díj 
 10/2011. (III.21.) Önk. rendelet: A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos 

közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről 
 26/2011. (VI.15.) Önk. rendelet: A Helyi Építési Szabályzatról 
 42/2011. (IX.23.) Önk. rendelet: Az érintett ingatlantulajdonosok kezdeményezésére 

önkormányzati részvállalással megvalósuló út, járda és csapadékvíz elvezetés építések 
szervezéséről és a finanszírozás rendjéről, valamint az útépítési érdekeltségi 
hozzájárulásról 

 53/2011. (XI.28.) Önk. rendelet: Környezetvédelmi Alap létrehozásáról 
 3/2012. (I.27.) Önk. rendelet: A mezei őrszolgálatról 
 24/2012. (IV. 27.) Önk. rendelet: A közterületek rendjéről 
 5/2013. (I. 24.) Önk. rendelet: A helyi közútra történő behajtás korlátozásáról 
 48/2013. (XI. 21.) Önk. rendelet: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 
 13/2014. (I.29. sz. határozat: Kistarcsa Város Önkormányzatának Kistarcsa település 

2013. évre vonatkozó környezet-állapot értékelését elfogadó határozata 
 
2.6. A program időtávja 

A környezetvédelmi program 6 évre szól. A környezetvédelmi programban foglaltak 
felülvizsgálatát kétévente kell elvégezni. 
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3. Kistarcsa alapadatai, épített környezete, infrastruktúrája és közlekedése 
 

3.1. Kistarcsa földrajzi helyzete 
Kistarcsa Budapesttől ÉK-re fekszik, közvetlenül a XVI. kerület mellett. A szomszédságában 
Csömör, Mogyoród, Kerepes, Nagytarcsa települések helyezkednek el. Kistarcsa a pesti 
hordalékkúp síksághoz, mint földrajzi kistájhoz tartozó település. 

Kistarcsa közigazgatási határait az 1.sz. mellékletben csatolt áttekintő térkép, illetve a 2.sz. 
mellékletben csatolt áttekintő légifelvétel mutatja be. A város részterületeit a 3.sz. 
mellékletben csatolt várostérkép szemlélteti. 
A térség – Budapest után – az ország legsűrűbben lakott térsége. A népsűrűség 800–850 
fő/km2. A népesség növekedése – csökkenő születésszám mellett – a vándorlási különbözet 
pozitív alakulásának következménye. Míg korábban főleg az ország távolabbi megyéiből 
érkeztek új lakók a térségbe a budapesti jobb elhelyezkedési, kereseti lehetőségek 
reményében, az elmúlt tíz évben a vándorlás iránya az ellenkező lett, így Budapestről 
költöznek ki, elsősorban fiatal és közép-korú családok az agglomerációba. 
A főváros terjeszkedése, az agglomeráció növekedése alapvetően meghatározza a térség 
fejlesztési elképzeléseit. 
 

3.2. Kistarcsa általános adatai 
1979. január 1-én két szomszédos község, Kerepes és Kistarcsa állami utasításra 
Kerepestarcsa néven egyesült. Lakossági kezdeményezésre népszavazás útján 1994. december 
11-én a két település szétvált. 

Kistarcsa 2005. július 1-vel nyerte el a városi rangot. 
A város teljes közigazgatási területe 1 102 ha, ebből belterület 449,5 ha. 

A település azonosító törzsszáma: 34157. 
Kistarcsa Pest megyében, a Gödöllői kistérség részeként a Gödöllői járáshoz tartozik. 

A településen mintegy 1200 vállalkozás működik (2010. októberi adat). 
Kistarcsa lakosságának és lakásainak száma: 

 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

lakosság száma (fő) 11 083 11 540 11 773 11 995 12 229 12 046 

lakások száma (db) 3 800 4 011 4 116 4 205 4 290 4 596 

 
Polgármesteri Hivatal 

Cím: 2143 Kistarcsa Szabadság u. 48. 
E-mail cím: hivatal@kistarcsa.hu 

Telefon: 06 (28) 470-711, 06 (28) 470-712 
Fax: 06 (28) 470-357 
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3.3. Épített környezet 
A település területének döntő hányada családi-házas, telkes lakóterület. A település régi 
falumagja a Széchenyi utca mentén húzódik. A mellette lévő tömbökben fésűs beépítésű 
keskeny és mélyparcellás tömbök találhatók. Az Eperjes utca mentén városias jellegű, 
társasházas, úszótelkes beépítésű lakóterületet találunk, a tömb közelében sorházas beépítésű 
lakóterületet. A város lakó területén az oldalhatáron álló, szabadon álló, ikres és zártsorú 
beépítési mód is megtalálható. 
Az önkormányzat szándéka a település népességmegtartó képességének növelése. Ennek 
érdekében a beépíthető lakóterületek telekkínálatát és beépítési lehetőségeit szeretné 
változatosabbá tenni, ezért támogatja többlakásos társasházak kialakítását, az arra alkalmas 
területeken. 
A városközpont a 3.sz. főút mentén alakult ki, amely területen a főbb városközponti funkciók 
megtalálhatók, de esetenként szűkösnek bizonyulnak, illetve hiányosak, ezért szükséges a 
meglévő intézményi bővítési lehetőségek biztosítása és rendezett településközponti funkciót 
szolgáló területek formálása, kialakítása. Az intézményellátás jelenlegi rendszeréről 
megállapítható, hogy a jelenlegi népességszámhoz képest a közintézmények a normatív 
számítások szerint bővítésre szorulnak. A növekvő lakóterületi fejlesztések következtében 
megjelenő igények minden bizonnyal további mennyiségi és minőségi fejlesztést tesznek 
szükségessé. 
Az önkormányzat célkitűzései között szerepel a gazdasági területek növelése. A helyi 
munkahelyteremtés fokozása érdekében a korábban igénybevett gazdasági területek 
rehabilitációja és új fejlesztési területek kijelölése is cél. 

A település közhasználatú zöldterülettel (közparkkal) közepesen ellátott. A meglévő közpark 
funkciójú területek fenntartásán kívül két új közpark kialakítását irányozták elő, ami 
valamelyest javít a település zöldterületi adottságain. Kistarcsa települési szintű közparkkal 
nem rendelkezik. Ellenben több kisebb terület parkosított. Közpark funkciót ellátó meglévő 
zöldterületek: Hősök terén 2 területrész, Arany János u. mellett, Árpád Vezér u. mellett két 
terület, Sportpálya mellett (Síp u.), Holló u. mellett, valamint a Nagytarcsára vezető útnál a 
patak mellett. Tervezett zöldterületek: Deák Ferenc u. mellett (HÉV közelében), Széchenyi u. 
mellett. 

A település erdősültsége messze az országos és a megyei átlag alatt van. A meglévő 
erdőterületek jellemzően a külterület K-i részén találhatók. 

A mezőgazdasági területekre elsősorban általános gazdálkodási formák jellemzők (nagy- és 
kistáblás szántóföldek, gyepterületek), illetve két nagyobb kiterjedésű „volt zártkerti” 
kertgazdasági terület is megfigyelhető. 
A vízgazdálkodási területek közé tartoznak Kistarcsa felszíni vízfolyásai. A vízfolyások 
mentén elhelyezkedő nádas, gyepes, ligetes területeknek a vízügyi és általános tájvédelmi 
szempontok szerinti fenntartását biztosítani kell. A település legjelentősebb kisvízfolyása a 
Szilas-patak mentén természetvédelmi értékvédelmi szempontból értékes területek találhatók, 
ezért a természetvédelmi és ökológiai szempontok érvényesítésére kiemelt figyelmet kell 
fordítani. 
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal műemléki nyilvántartása szerint Kistarcsa területén 
nincs műemléki védelem alatt álló művi érték. 
A településnek jelenleg nincs helyi értékvédelmi rendelete. 

(forrás: Kistarcsa Településrendezési terve, M1 melléklet A településszerkezeti terv leírása) 
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3.4. Infrastrukturális ellátottság 
 

3.4.1. Ivóvíz ellátás 
Kistarcsán a jelenlegi igényeknek megfelelő körvezetékes vízellátó hálózat üzemel, mely 
Kerepessel alkot regionális rendszert. A vízmű Kistarcsa és Kerepes között, a Szilas-patak 
völgyében található. A vízmű tároló kapacitása 2x800 m3 térszíni, 500 m3 méretű tároló. 

Kistarcsa település átlagos számított vízfogyasztása: 1.500 m3/d. A csúcsfogyasztás eléri a 
2.000–2.500 m3/d vízmennyiséget. 

A meglévő körvezetékes hálózat a távlati igények kielégítésére is megfelelő. A fővezeték 
hálózata NÁ 250, NÁ 200 és NÁ 150 mm-es, míg az elosztó-hálózat NÁ 100, NÁ 80 mm-es 
átmérőkkel üzemel. 
 

A település vízellátását 2014. januárjáig a Szilasvíz Kft. (Kerepes, Szabadság út 100.) 
biztosította. 2014. január 23. napjától Kistarcsa Város ellátási területén a Magyar Energetikai 
és Közmű- Szabályozási Hivatal határozata alapján a Szilasvíz Kft. helyett a Dél-Pest Megyei 
Víziközmű Szolgáltató Zrt. (székhely: 2360 Gyál, Kőrösi út 190.) látja el a víziközmű-
szolgáltatási tevékenységet, azaz az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatást. 
A szolgáltató váltásról a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény előírásai 
alapján született a döntés, mivel a törvény rendelkezései értelmében csak olyan szolgáltató 
láthat el víziközmű-szolgáltatást, amely legalább 150 ezres fogyasztói egyenértékkel 
rendelkezik. Tekintettel arra, hogy a fenti követelménynek a Szilasvíz Kft. nem felelt meg, 
ezért az ellátásért felelős önkormányzatoknak a feltételt teljesíteni képes szolgáltatót volt 
szükség megbízni az üzemeltetéssel. A vonatkozó végleges határozatot Kistarcsa Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete 85/2013. (III.27.) számon hozta meg. 

(forrás: http://www.kistarcsa.hu/cikk/7671) 
 

A település vízellátása felszín alatti vízkészletekből történik, amelynek helyi bázisát 2 db 
üzemelő és egy db üzemen kívül helyezett kút adja. A termelésbe vont vízműkutak műszaki 
adatai: 
VI. sz. kút 

EOV X: 243471,23; EOV Y: 667367,58 
Talpmélység: 93,5 m terep alatt 
Szűrőzött szakasz: 76,3–78,1 m, illetve 81,0–87,5 m terep alatt 
A termelésbe vont réteg: homok 
Érintett helyrajzi szám: Kistarcsa, 0249/2. 

IX. sz. kút 
EOV X: 244963; EOV Y: 665696 
Talpmélység: 116,3 m terep alatt 
Szűrőzött szakasz: 91,5–100,5 m terep alatt 
A termelésbe vont réteg: finomszemcsés kavics 
Üzemi vízmennyiség 2007-ben: 52 659 m3 
Érintett helyrajzi szám: Kistarcsa, 0249/3. 
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Kerepes és Kistarcsa Város Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulása a két településen 
szolgáltatott ivóvíz minőségének javítása érdekében 100%-os támogatást nyert uniós és hazai 
forrásból. A projekt a „Kerepes Nagyközség és Kistarcsa Város Ivóvízminőség-javító 
programja” címet kapta. A beruházás célja az érintett települések lakosságának egészséges 
ivóvízzel való ellátásának biztosítása, mivel a várost kiszolgáló közös vízmű által szolgáltatott 
ivóvíz ammónium és nitrát tartalma meghaladja az elfogadott határértéket. 
A közbeszerzési eljárást követően kiválasztásra került a kivitelező és 2013. szeptember 12-én 
megkötötték a szerződést. 2013. november 8-án került sor a projekt ünnepélyes alapkő-
letételére a Szilasvíz Kft telephelyén. A kivitelezési munkálatok 2014. áprilisban kezdődtek 
meg. A projekt megvalósításának tervezett befejezési időpontja: 2015. február 15. 
 

3.4.2. Szennyvízelvezetés, kezelés 
Kistarcsa településen a szennyvízcsatornázás teljes körűnek mondható. A szennyvízcsatorna 
regionális rendszerű, mivel a kistarcsai csatornahálózat fogadja Kerepes és Nagytarcsa 
szennyvizeit is. 

A három település szennyvize átemelővel és nyomóvezetékkel a Fővárosi Csatornázási Művek 
Zrt. (FCSM ZRt.) (székhely: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.) rendszerébe kerül 
átvezetésre. 
Kistarcsa főgyűjtője DN 40 cm-es beton csatorna. Azonos átmérőjű a Kerepesi főgyűjtő is. A 
Nagytarcsai szennyvizek nyomóvezetéken érkeznek a rendszerhez. 
A központi átemelő és a fővárosi csatornarendszer között NÁ 400 mm-es nyomóvezeték épült 
ki. 
A város szennyvízelvezető rendszere több vízgyűjtőből áll. Egy-egy vízgyűjtőterület 
befogadója a gravitációs rendszer átemelője. Az átemelők nyomóvezetéken keresztül 
kapcsolódnak a vegyes rendszerhez. 

Kistarcsa Város Önkormányzata a 48/2013. (XI. 21.) önkormányzati rendeletben szabályozza 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 
közszolgáltatást. Az említett rendelet szerint a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére, szállítására és ártalmatlanító helyen történő elhelyezésére Kistarcsa 
Város Önkormányzata helyi közszolgáltatást szervezett és tart fenn. A begyűjtött, elszállított 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ürítési helye: FCSM Zrt. 1041 Budapest, 
Tímár u. 1., és 1173 Budapest, Tóimalom u. 6. szám alatti leürítőhelyek. 
Mivel a településen nem történik szennyvíztisztítás, így a kezelésből adódó szennyvíz 
iszaphasznosítással sem foglalkoznak. 
 

3.4.3. Felszíni vízelvezetés 
A település csapadékvizeinek a természetes befogadója a Szilas-patak. 

A településen az összegyülekező csapadékvizeket általában az utak mentén kialakított nyílt 
árokhálózat vezeti le a befogadókba. Az árokhálózat burkolt, illetve földmedrű. 

A város csapadékvíz elvezetésére részterületenként tanulmánytervek készültek. A vízelvezető 
rendszerek kisebb-nagyobb hiányosságait, az ár- és belvízveszélyeket, valamint az azok 
elhárítására, kezelésére vonatkozó utasításokat „Kistarcsa város önkormányzati vízkár-
elhárítási terve – 2011. május” foglalta egységes keretbe. 
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3.4.4. Energiaellátás 

Villamos energia ellátás 
A település villamos energia ellátását az ELMÜ NyRT. biztosítja kis és közép feszültségű 
elektromos energiát hálózatról. A településen mind a légvezeték, mind a föld kábeles hálózat 
megtalálható. A hálózatra csatlakozott ingatlanok számaránya eléri a 100%-ot. 

A településen mind a kisfeszültségű, mind a középfeszültségű hálózat légvezetékes formában 
üzemel.  

A közvilágítás korszerűsítésére az utóbbi években került sor. Az elektromos hálózat oszlopai a 
burkolt utcákban mind világító lámpatesteket kaptak. A korábbi izzók energiatakarékos 
fényforrásra lettek kicserélve. 
 

Gázellátás 
Kistarcsa gázellátása teljes mértékben kiépült. 

A gázhálózat üzemeltetője a TIGÁZ ZRt. (központ: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.). 
A földgáz nagy-középnyomású vezetéken érkezik a település gáz-nyomásszabályozójáig. A 
nyomásszabályozótól kiépült középnyomású hálózat teljes gázellátást biztosit a településnek. 
A nagyfogyasztók külön nyomásszabályozóval rendelkeznek. 

A nagy-középnyomású gázvezetéknél 5 m-es, a középnyomásúnál 3–4 m-es védőövezetet kell 
biztosítani. 

A gázvezeték nyomvonalát általában az útpadkában helyezték el. A gázvezeték kiépítése 
társulásos formában történt. Elmondható, hogy a vezetékes gáz a település háztartásainak 
100%-ában rendelkezésre áll. A gázhálózat igénybe vétele azonban csak 90%-os, mivel még 
mindig akadnak olyanok akik az alternatív tüzelési módokat választják. A gázárak 
növekedésével ez a tendencia egyre jobban megfigyelhető. 
A meglévő vezetékhálózat anyaga PE cső, amely megfelel a korszerű igényeknek. 

 
Egyéb fűtési módok 

Azokban a háztartásokban, ahol nincs bevezetve a gáz (vagy a bevezetett gázt nem 
hasznosítják), ott fával, valamint szénnel és fűtőolajjal fűtenek. A régi széntüzelésű kályhákra 
elmondható, hogy a szennyezőanyag kibocsátásuk meghaladja a gáz- és fafűtésű rendszerek 
káros anyag kibocsátását. Emiatt a téli időszakban a település egyes részein megnőhet a 
levegőszennyezettség, elsősorban a por, a füst, a pernye, a SOx (kén-oxidok), a NO (nitrogén-
monoxid), CO (szén-monoxid), valamint a CO2 (szén-dioxid) mennyisége. 

A fa és fapellett tüzelés is felfedezhető a település néhány ingatlanán. A korszerű kazánok és 
elgázosító készülékek kibocsátásai jóval alacsonyabbak, mint a szénkazánoké. 

 
3.5. Közúthálózatok, közlekedés 

Kistarcsa jó közlekedési helyzetben van, mert mind a közúti, mind a kötöttpályás közlekedés 
területén közvetlen kapcsolattal rendelkezik a regionális hálózatokkal. 

A közúti közlekedésben a legjelentősebb útvonal az M0, amely közvetlen kapcsolatot biztosít 
az országos fő- és gyorsforgalmi hálózat budapesti agglomerációt érintő összes elemével. 
Mivel az autópályának közvetlenül Kistarcsa mellett csomópontja is van, ezért e kapcsolat 
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jelentősen növeli a város közlekedési potenciálját. 

Továbbra is igen jelentős a 3.sz. főút, amely a település, és így a város belterülete 
súlyvonalában halad. A Fővárossal és a főút által érintett szomszédos településekkel biztosít 
kapcsolatot. Az 1997. évben mért 12.000 átlagos napi forgalom értékről a forgalom átlagosan 
mintegy 20.000-re nőtt, amely igen komoly nehézségeket okoz a település mindennapi 
életében. 
Az autóforgalom-változása Kistarcsán: 

 
1997. 

(egységjármű/nap) 
forrás: HÉSZ, 1997 

2011. 
(egységjármű/nap) 
forrás: utadat.hu 

2014. 
(egységjármű/nap) 
forrás: utadat.hu 

Szabadság út (3.sz. főút) 12.000 26.474 22.156 

Széchenyi út 3.500 7.562 6.411 

M0 – 49.297 47.650 

 
A főút jelenléte és forgalma a városban kettős hatású: a város gazdasági életére és fejlődési 
lehetőségeire jótékony hatással van, azonban az útvonal zavaró hatása is igen jelentős a város 
életében. 

A település teljes területén a 3.sz. úttal párhuzamosan, ahhoz igen közel halad a gödöllői HÉV 
vonala. 

A 3.sz. főútból ágazik le a 3101. j. összekötő út Nagytarcsa (Vecsés) felé a Széchenyi út - 
Kossuth L. u. nyomvonalán. Az útvonal kistarcsai szakaszának forgalma az 1997. évben 
elvégzett vizsgálat óta jelentősen megnőtt, a korábbi 3.500 átlagos napi forgalom érték már 
6.500–7.500 átlagos napi forgalom értéke növekedett, amely jelentős változásnak mondható. 

A város gyűjtőhálózata a 3.sz. úttól keletre eső településrészben a szükségletek és lehetőségek 
alapján viszonylag kialakultnak tekinthető. A Kossuth L. u. és a 3.sz. főút között az Eperjesi –
Aulich Lajos utcák nyomvonalán vezető gyűjtőút az intenzívebb lakóterületeket megfelelően 
feltárja. A 3.sz. úttal párhuzamos Aradi u. is betölt ilyen szerepet, mentesítve a főutat a belső 
forgalomtól. 

A főúttól nyugatra eső településrészen a HÉV erősen korlátozza az utcahálózat hierarchikus 
működését. A HÉV mellett fekvő Hunyadi és Thököly utca igen szűk, így csak korlátozottan 
tudják betölteni a gyűjtő szerepet, a Hunyadi u. leginkább csak a Baross G. utcától délre. 
Mivel a Deák Ferenc utca az aluljáró folytatásában helyezkedik el, még akkor is betölt 
bizonyos gyűjtőúti funkciót, hogy keskenyebb beépítési szélessége miatt erre kevéssé 
alkalmas. 

E településrészen a Móra Ferenc utca az, amely szabályozási szélességénél fogva és a HÉV 
pályán kialakított szintben keresztezés, valamint a 3. úti csomópont miatt minden paraméterét 
tekintve alkalmas a gyűjtőúti funkcióra. Az a probléma, hogy az ezen utcától délre levő 
területek utcahálózata nem, vagy csak igen kismértékben alkalmas arra, hogy kapcsolatot 
létesítsen a Móra F. utcával. Ezért a lakóterület forgalmának jelentős része a rosszabb 
paraméterű Thököly és Deák F. és utcát keresi, ezáltal kihasználatlanok a Móra F. utca 
lehetőségei. 
Az alsóbbrendű utcahálózat egy része kiépítetlen, így a járművek (természetes módon) még 
akkor is a kiépített szakaszokat keresik, ha ez számukra kerülő utat jelent. Ezáltal az utóbbi 
területek relatíve nagyobb forgalmi igénybevételt kénytelenek elviselni (fokozott környezeti 
terheléssel). 
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A városban a parkolás általánosan elég alacsony színvonalon van megoldva. Az intézmény 
jellegű épületeknél többnyire nincs, vagy csak a normatívák egy részét kielégítő számú 
parkoló van. Ez a probléma a kereskedelmi létesítményeknél mindenhol jelentkezik, de a 
legzavaróbb a 3.sz. főút mellett, ahol a szabálytalanul megálló járművek az útvonal jelentős 
nagyságrendű átmenő forgalmát zavarják. 

Az autóbusz-közlekedés szerepe nem túl jelentős a városban, mivel a fő utazási irányt jelentő 
fővárosi kapcsolatot a HÉV biztosítja, ennek ellenére a 3.sz. főúton viszonylag jelentős számú 
autóbuszjárat biztosítja Kistarcsa elérhetőségét (24 járatpár naponta). Nagytarcsa irányában 
csak napi egy járatpár van a kórház elérhetősége érdekében. 

A tömegközlekedésben a legjelentősebb szerepet a Bp. (Örs vezér tér) – Gödöllő HÉV vonal 
játssza. A városban három megállóhely van. A Kistarcsa, kórház megálló a kórház 
megközelítését teszi lehetővé. A megállóhelytől a kórházhoz induló gyalogút a 3.sz. főutat 
aluljáróval keresztezi, amely mind a gyalogos, mind a közúti forgalom biztonsága 
szempontjából igen jelentős. A további megállók jól szolgálják Kistarcsát, valamint 
figyelembe véve a csúcsidejű 15–20 perces sűrűséget, előnyösebb fővárosi kapcsolatot 
biztosít, mint az autóbusz járatok. 
(forrás: Kistarcsa Város Településszerkezeti és Szabályozási Tervének, valamint Helyi Építési 
Szabályzatának felülvizsgálata és módosítása – alátámasztó munkarészek – Pestterv, 2011. 
június) 
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4. Helyzetelemzés 
 

4.1. Levegőminőség 
Kistarcsa mérsékelten meleg, száraz éghajlatú kistájon fekszik. A napsütéses órák száma évente 2000 
alatt marad, ebből nyáron 780 óra, télen 185 óra alatti napsütéssel szükséges számolni.  Az évi 
középhőmérséklet 10–10,2°C, de nyugaton a főváros közelsége miatt 10,5–11°C. Évente 180–190 
napon keresztül haladja meg a napi középhőmérséklet a 10°C-ot. A fagymentes időszak is erre az 
időszakra tehető. A legmelegebb nyári napok napi maximum hőmérsékleti átlaga meghaladja 34oC-ot, 
míg a leghidegebb téli napok napi minimum hőmérsékletének átlaga meghaladja a -16oC-ot. 

Az évi csapadékmennyiség 580–600 mm, melyből a nyári félévben 330 mm eső hullik. A téli félévben 
átlagban 33 napig fedi hótakaró a térséget. Leggyakoribb szélirány az Észak-nyugati, melynek átlagos 
sebessége 2,5–3,0 m/s. 

A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM 
rendelet alapján soroljuk az ország területét légszennyezettségi agglomerációkba és zónákba a 
zónacsoportok megjelölésével az egyes kiemelt jelentőségű légszennyező anyagok szerint. Az 
agglomerációkba és zónákba sorolást a 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete 
tartalmazza. Kistarcsa a „Budapest és környéke légszennyezettségi agglomerációba” került 
besorolásra, s ennek megfelelően az egyes kiemelt jelentőségű légszennyező anyagok 
tekintetében az alábbi zónacsoportokba tartozik: 
 

szennyezőanyag zónacsoport  szennyezőanyag zónacsoport 

Kén-dioxid E  PM10 Arzén (As) F 

Nitrogén-dioxid B  PM10 Kadmium (Cd) F 

Szén-monoxid D  PM10 Nikkel (Ni) F 

PM10 B  PM10 Ólom (Pb) F 

Benzol E  PM10 Benz (a)-pirén (BaP) B 

Talajközeli ózon O-I    
 

Zónák típusai a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező 
pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet 5. számú melléklete 
szerint az alábbiak: 

A csoport: agglomeráció: a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. 
rendelet szerint meghatározva, azaz olyan légszennyezettségi zóna, ahol a 
népesség száma meghaladja a 250 000 lakost, vagy ahol a népesség száma 
250 000 lakos vagy annál kevesebb, de a népsűrűség legalább 500 fő/km2. 

B csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező 
anyag tekintetében a levegőterheltségi szintre vonatkozó határértéket és a 
tűréshatárt meghaladja. Ha valamely légszennyező anyagra tűréshatár nincs 
megállapítva, de a területen e légszennyező anyag tekintetében a 
levegőterheltségi szint meghaladja a határértéket, a területet ebbe a 
csoportba kell sorolni. 

C csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező 
anyag tekintetében a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték és a 
tűréshatár között van. 
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D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező 
anyag tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre 
vonatkozó határérték között van. 

E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező 
anyag tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. 

F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem 
haladja meg. 

O-I csoport: azon terület, ahol a talajközeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket. 
A légszennyezők: 

A SO2 leginkább a kéntartalmú tüzelőanyagok elégetéséből származik, mint a szén és az olaj (pl. házi 
széntüzelés, illetve dízelmotorok). A SO2 kikerülhet ipari technológiákból is, ilyen pl. a műtrágyagyártás, az 
alumínium ipar és az acélgyártás. Természetes forrásból a geotermikus folyamatoknál is kikerülhet a 
levegőbe. A SO2 belélegezve emberre és állatra egyaránt ártalmas. A nedves légúti nyálkahártyához 
adszorbeálódva, savas kémhatása folytán izgató hatású. A véráramba jutva a hemoglobint szulf-
hemoglobinná alakítja, gátolja az oxigénfelvételt. Tiszta levegőn a vérkép helyreáll. Heveny hatása során 
irritálja az orr-, toroknyálkahártyát és a tüdőt, köhögést, váladékképződést és asztmás rohamokat okozhat. A 
szabad légköri koncentrációk mellett ezek nem fordulnak elő. Krónikus esetben a SO2 légzőszervi 
betegségeket, pl. hörghurutot (bronchitist) okozhat. 

A NO2 főleg a fosszilis tüzelőanyagok (szén, földgáz, kőolaj) elégetéséből származik, különösen a 
járművekben használt üzemanyagból. A városokban kibocsátott NO2 80%-át adják a gépkocsik. A földgáz 
tüzelésből, főleg a téli időszakban, ugyancsak NO és NO2 származik. Ipari források: a salétromsav gyártás, 
hegesztés, kőolajfinomítás, fémek gyártási folyamatai, robbanóanyagok használata és az élelmiszeripar. A 
nitrogén-oxidok állatra és emberre egyaránt mérgezőek. Az NO2 hatásmechanizmusa kettős. Egyrészt a 
nedves légúti nyálkahártyához kapcsolódva salétromos-, illetve salétrom-savvá alakul, és helyileg károsítja a 
szövetet. Másrészt felszívódva a véráramba jut, ahol a hemoglobin molekulát methemoglobinná oxidálja, így 
az nem képes oxigént szállítani a szervekhez. Heveny mérgezés tünetei: kötő- és nyálkahártya izgalom, 
köhögési, hányási inger, fejfájás, szédülés. A tünetek 1-2 órán belül lezajlanak, majd több órás tünetmentes 
időszak után kifejlődik a tüdővizenyő és a tüdőgyulladás. Szabad légköri körülmények között heveny 
mérgezés nem fordul elő. Huzamos hatás tünetei: az NO2 csökkenti a tüdő ellenálló képességét a 
fertőzésekkel szemben, súlyosbítja az asztmás betegségeket, gyakori légúti megbetegedéshez, idővel pedig a 
tüdőfunkció gyengüléséhez, vérkép elváltozásokhoz vezethet. 

A CO emberi tevékenységből: fosszilis tüzelőanyagok tökéletlen égésénél, erőművekből, gépjármű 
közlekedésből, lakossági fűtésből. A kohászatból, kőolajiparból, vegyipari és szilikátipari technológiákból 
ugyancsak jelentős mennyiség származik. A dohányfüst és beltéri gáztüzelés szintén jelentős CO forrás. A 
CO emberre, állatra egyaránt rendkívül mérgező. Belélegezve két fő támadáspontja van. Ez egyik a 
véráramban lévő hemoglobin molekula, melyhez kapcsolódva kiszorítja onnan az oxigént. A hemoglobin 
szén-monoxid hemoglobinná alakul, ami az idegrendszer és a szívizom oxigén hiányát okozza. A másik 
támadáspont az agy kéreg alatti központjai. A heveny mérgezés tünetei: fejfájás, nehéz légzés, szívműködési 
zavarok, súlyos esetben eszméletvesztés, légzésbénulás. A túlélő betegeknél gyakori a lassan gyógyuló idegi 
károsodás. Heveny mérgezés szabad légköri körülmények mellett nem fordul elő. Idült hatások tünetei: 
fejfájás, szédülés, álmatlanság, szívtáji fájdalmak, idegrendszeri tünetek, a szívinfarktus gyakoriságának 
növekedése. 

A szálló por a forgalmas utak mentén élő lakosság körében nagyobb mértékben fejti ki káros hatásait, 
mint a gyérebb forgalmú területek élők körében. A levegőben lévő szálló por annál veszélyesebb, minél 
kisebb a részecskék átmérője. A 10 mikrométernél nagyobb porrészecskéket a légutak természetes 
védekező rendszere kiszűri, a kisebb méretűek azonban könnyedén lejutnak a mélyebb légutakba 
(tüdőhólyagokba). A porrészecskék baktériumokat, vírusokat, gombákat, valamint toxikus anyagokat 
kötnek magukhoz, és elősegítik azok bejutását a szervezetbe. Lehetséges egészségkárosító hatásai 
között szerepel, hogy izgatja a szem kötőhártyáját, növekedhet az asztmások panasza és a szív- és 
érrendszeri megbetegedések száma. A hosszú távú hatások között szerepel, a várható élettartam 
csökkenése, légzőszervi, szív-és érrendszeri megbetegedések számának növekedése. A veszélyeztetett 
csoportba tartoznak a légúti és keringési betegségben szenvedők, csecsemők, gyermekek és időskorúak, 
valamint az aktív és passzív dohányosok 

A benzol legnagyobb forrását a benzinüzemű járművek belsőégésű motorjai jelentik. A motorbenzin 
benzoltartalma jelenleg kb. 2%. Forgalmas utak, üzemanyagtöltő állomások, olajfinomítók, vegyi 
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üzemek környezetében mérhetők nagyobb koncentrációk. A szervezet lipidekben gazdag szöveteiben 
(idegrendszer, csontvelő, mellékvese, zsírszövet) halmozódik fel. Heveny hatás légköri levegőben nem 
fordul elő. Krónikus mérgezésben vérképzőszervi elváltozások, fehérvérűség, nyirokszervi daganatok 
fejlődhetnek ki, rákkeltő hatású. Gyakorlatilag nem állapítható meg olyan szintje, amelynél nincs 
egészségügyi kockázat. forrás: kvvm.hu/olm/info.php 

Kistarcsán a levegő minőségét alapvetően négy tényező befolyásolja: 

 az ipar, 

 a hagyományos fűtési módozatok, 

 a közlekedés, 

 a mezőgazdasági por. 
A település területén található gazdasági objektumok számottevő légszennyezéssel járó ipari 
tevékenységet nem folytatnak, azonban a főváros közelsége magában hordozza a 
légszennyezés potenciálját. A település az uralkodó ÉNy-i szélirány miatt elsősorban a 
főváros É-i részei felől kaphat terhelést. 

A Kistarcsa környezeti levegőjének minőségét kedvezőtlenül befolyásolják a főváros ÉK-i részén 
azonosítható légszennyező források (pl. a Rákospalotai Hulladékégető és a GE), melyek jelentős 
terhelést okozhatnak. A település közvetlen határában, Csömör közigazgatási területén elhelyezkedő 
diffúz légszennyező forrásként azonosítható a regionális hulladéklerakó. A levegőbe a 
hulladékbomlásából adódó metán, szén-dioxid, kénhidrogén és nitrogénoxidok kerülnek. 

A lakott területrészeken téli időszakban a hagyományos fűtési módozatok okoznak lokális 
szennyezést. A gázellátási program mind teljesebb körű megvalósításának eredményeként a 
hőenergia termelés során nagymértékben csökken a kén-dioxid és szilárd légszennyező anyag 
kibocsátás. 
A település levegőminőség állapotában meghatározó a közlekedési eredetű légszennyezés 
terhelés. A település szélén elhaladó M0 autópályán, valamint a belterületet kettészelő 3.sz. 
főúton jelentős forgalom bonyolódik le. Ezek a szomszédos lakott területrészeken érzékelhető 
légszennyezés-terhelést okoznak. 
Porszennyezést a burkolatlan felületek természetes, illetve antropogén hatásra bekövetkező 
kihordódása okozhatja. 

A településen folyó infrastruktúra-fejlesztések, az utcák burkolása, pormentesítése csökkentik a 
közlekedés keltette szálló por mennyiségét. A mezőgazdasági földművelés keltette por nem jelentős. 
Egyrészt a kevés mezőgazdasági terület, másrészt a művelésben végbemenő technológiai fejlesztések 
(gépláncok alkalmazása) hatékonyabb földművelést tesznek lehetővé, csökkentik a kiporzást. 

A légszennyezés a téli, fűtési időszakban még fokozódik a széntüzelésű kályhák kibocsátása miatt.  

A mezőgazdasági területeken, a műveletlen árokpartokon egyre intenzívebben terjed a parlagfű 
(Ambrosia elatior), melynek allergén pollenjei további levegő terhelését jelentenek. 

Az Országos Levegőszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) két mérőhálózatból áll: a manuális, 
ismertebb nevén RIV mérőhálózatból és az automatikus mérőhálózatból. A levegőminőség 
minősítésére alkalmas merőhálózat nem működik a városban. A legközelebbi manuális és 
automata mérőhelyek Budapesten találhatóak, azonban ezen merőhelyek adatai nem 
reprezentatívak a település levegőminőségi állapotára vonatkozóan. 
 

A főbb légszennyező anyagok egészségügyi határértékei a 4/2011 (I.14.) VM rendelet 1. 
melléklete alapján (forrás: http://www.kvvm.hu/olm): 
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Légszennyező anyag Órás határérték 
(µg/m3) 

24 órás határérték 
(µg/m3) 

Éves határérték 
(µg/m3) 

Veszélyességi 
fokozat 

Kén-dioxid 
250 

(a naptári év alatt 24-nél 
többször nem léphető túl) 

125 
(a naptári év alatt 3-nál 

többször nem léphető túl) 
50 III. 

Nitrogén-dioxid 
100 

(a naptári év alatt 18-nál 
többször nem léphető túl) 

85 40 II. 

Szén-monoxid 10 000 
5 000 

(napi 8 órás mozgó átlag-
koncentrációk maximuma) 

3 000 II. 

Szálló por (PM10) - 
50 

(a naptári év alatt 35-nél 
többször nem léphető túl) 

40 III. 

Szálló por (PM2.5) - - 25*   

Ólom - - 0,3 I. 

Higany - - 1 I. 

Benzol - 10 5 I. 

Ózon - 
120 

(napi 8 órás mozgó átlag-
koncentrációk maximuma) 

- I. 

 

Kistarcsán a levegő minősége általában elfogadhatónak mondható. 
Kistarcsán a légszennyezettség, illetve a levegőterheltségi szint legfőbb okozója a közlekedés, 
ami épp a talaj közelében (tehát az emberek és különösen a gyermekek magasságában) bocsát 
ki káros anyagokat. Miközben a fűtésből és a termelésből származó emissziók fokozatosan 
csökkennek, a közlekedés kibocsátása folyamatosan növekszik. 
A lakossági, valamint az intézményi és egyéb létesítményi fűtés Kistarcsán földgáz 
energiahordozón alapul. Ennek köszönhető, hogy az egyéb, így pl. a fa-, olaj- vagy 
széntüzelés felszámolásával a leginkább szennyező fűtési módok fokozatosan csökkennek, 
ami a levegőterheltségi szint javulását eredményezi. 
Jelentős, ipari jellegű kibocsátó – termelő üzem, gyár, erőmű – a városban nincs, így ilyen 
jellegű kibocsátás sincs, ami kedvező hatással van a város levegőminőségi állapotára. A 
kisebb szolgáltató, illetve a kereskedelmi létesítmények fűtése szintén földgáz üzemű. 

A kistarcsai Flór Ferenc Kórház területén üzemelő egészségügyi veszélyes hulladékégető 
berendezés emisszióját mérésekkel az előírások szerinti időpontokban folyamatosan 
mérésekkel ellenőrzik. 
A kisméretű szálló por koncentráció növekedése jellemzően az általános őszi, téli 
meteorológiai helyzet és a közlekedési, az ipari, a lakossági (fűtési) eredetű terhelés együttes 
következménye, de a kialakulásához hozzájárul a különböző építkezések hosszabb átmeneti 
hatása is, továbbá globális hatások is lehetnek. 
Az avar- és kerti hulladék égetés, valamint a háztartási és szolgáltatási tevékenységgel okozott 
légszennyezés vonatkozásában Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006. 
(II.16.) sz. rendelete tartalmaz előírásokat. 

Az előírások szerint a rendszeres szemétszállítás alá eső ingatlanokon keletkező avart és kerti 
hulladékot – lehetőség szerint – komposztálni kell. Kizárólag ingatlanon belül lehet komposztálni, 
közterületen tilos. A nem komposztálható, illetve égetésre nem kerülő avart, kerti hulladékot a 
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hulladéktárolóban kell elhelyezni úgy, hogy azok a szokásos módon üríthetők legyenek. 

Avar- és kerti hulladék a tűzvédelmi előírások szigorú betartása mellett, csak felügyelettel, száraz 
állapotban, a környezet, illetve a környéken élő lakók zavarása nélkül égethető el. 
A lakosság és a levegő tisztaságának védelme érdekében az avar- és kerti hulladék égetése a település 
egész területén minden évben kizárólag két időszakban megengedett: 

tavasszal: április 1. és április 30. között, 

ősszel: október 15. és november 15. között. 

Az égetést hétfőtől szombatig 10-18 óra között szabad végezni. Vasár- és ünnepnapokon tilos az égetés. 

Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben csak az 
arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad égetni. A tüzelőanyag egészségre káros 
égésterméket kibocsátó anyagot (műanyagot, vegyszert stb.), valamint egyéb veszélyes hulladékot nem 
tartalmazhat. Háztartási energiatermelő berendezésekben tűzifa, szén, földgáz, PB gáz, fűtőolaj 
égethető csak. Szilárd, illetve vegyes tüzelésű berendezést szabadban használni tilos. Kommunális 
hulladék nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésekben történő égetése tilos. 

Összességében elmondható, hogy Kistarcsa levegőminőségét alapvetően, nem a településen 
belüli kibocsátások, tevékenységek, hanem a háttérszennyezés (Budapest, 3.sz. főút, M0 
körgyűrű) befolyásolja. Mivel a budapesti merőállomások adatai nem reprezentálják a 
település levegőminőségét, ezért helyi levegőminőség mérések elvégzését és az adatok 
gyűjtését javasoljuk. 

 
4.2. Zaj és rezgés 

A zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 8/2002. (III.22.) KöM-EüM 
rendelet a zajtól védendő területeken alapvetően háromféle tevékenységi körhöz, illetve 
zajterhelési forráshoz kapcsolódóan állapítja meg a különböző zaj terhelési határértékeket. 
Ezek a következők: üzemi létesítményektől, építőipari kivitelezési tevékenységtől, valamint 
közlekedéstől származó zajterhelés. 
Lakóterületen, illetve a közelében jelentős zajkibocsátású ipari-gazdasági telephely, vagy 
szórakozóhely nem működik. 
Építőipari kivitelezési tevékenységek és az ezektől származó zaj terhelések többnyire csak 
időszakosan fordulnak elő. A vonatkozó határértékek, illetve ezek esetleges túllépését az adott 
építési időszakra a környezetvédelmi hatóság állapítja meg. 

A településen a zajterhelés legjelentősebb forrása a közlekedés. A 3.sz. főút jelentős, főként 
átmenő forgalma a közlekedési terület melletti intenzív beépítésű területrészeken számottevő 
zajterhelést okoz. 
A településen halad át a Gödöllői HÉV. Az érintett településrészeken a szerelvények 
elhaladásakor észlelhető egyedi zajesemények zavaróak lehetnek. 
A 8/2002. (III.22.) KöM-EüM rendelet 3. számú melléklete alapján a közlekedéstől származó 
zaj terhelési határértékek a fontosabb beépítésre szánt területhasználatok esetében nappal (6-
22 óra) és éjjel (22-6 óra) a következők: 

 
 nappal éjjel 

lakóterületen:   

    kiszolgáló út; átmenő forgalom nélküli út mentén 55 dB 45 dB 

    gyűjtőút, összekötőút és vasúti mellékvonal mentén 60 dB 50 dB 
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 nappal éjjel 

    autópálya, autóút, főút és vasúti fővonal mentén 65 dB 50 dB 

vegyes területen:   

    kiszolgáló út; átmenő forgalom nélküli út mentén 60 dB 50 dB 

    gyűjtőút, összekötőút, autópálya, autóút, főút és vasútvonal mentén 65 dB 50 dB 

gazdasági terület és különleges területen:   

    kiszolgáló út, gyűjtőút, összekötőút, autópálya, autóút, főút és vasútvonal mentén 65 dB 50 dB 

 

„Budapest és vonzáskörzete zajtérképe” 2007-ben készült el, amely Budapest mellett tovább 
21 agglomerációs településre, többek között Kistarcsa területére terjed ki. Ennek adatai 
alapján a település zajhelyzetében a közúti közlekedés által okozott zajterhelés a meghatározó. 
 

 
Kistarcsa közúti zajterhelése nappal (forrás: http://terkep.budapest.hu/website/zajterkep4) 

 
Kistarcsa közúti zajterhelése éjjel (forrás: http://terkep.budapest.hu/website/zajterkep4) 
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A közúti zajterhelés térképek jelmagyarázata (forrás: http://terkep.budapest.hu/website/zajterkep4) 

 
Bár a zajtérképek az időközben átadott M0-ás és az M31-es autópályák zajadatait nem 
tartalmazzák, ettől függetlenül a térképek alapján az alábbi megállapítások tehetők: 
A jelentősebb terhelésnek kitett útszakaszok Kistarcsán: 

Szabadság út (3.sz. főút) 
Széchényi út – Kossuth Lajos utca 

Eperjesi út – Aulich Lajos utca 
Rákóczi krt. – Csömöri utca 

Móra Ferenc utca 
Homok dűlő 

M0 autópálya 
Az M0 autópályát zajvédő növényzettel ellátott. 

A zajtérképek alapján jelentős vasúti, üzemi és repülési zajjal sem nappal, sem éjjel nem kell 
számolni a városban. 

Kistarcsa Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 754/2008. (XII.03.) számú 
határozatával elfogadta a Budapest és vonzáskörzete stratégiai zajtérkép részeként Kistarcsára 
elkészült intézkedési tervet. 
 

4.3. Földtani jellemzők, talajtani adottságok, mezőgazdaság 
Kistarcsa a Pesti hordalékkúp-síkság ÉK-i részén fekszik. A Pesti hordalékkúp-síkság adott 
területe 98 es 251 m közötti tengerszint feletti magasságú. Kelet felé lépcsőzetesen – a 
magasabb teraszok irányába – emelkedik. A teraszok nagyjából É-D-i irányú sávjait a Duna 
bal parti mellékfolyóinak völgyei Ny-K-i irányban mozaik- és sakktábla-szerűen szabdaltak. 
Az átlagos relatív relief 8 m/km2. K és D felé az értékek csökkennek. A keresztirányban 
völgyközi hátakká formált magasabb teraszok eróziós és deráziós völgyekkel rendkívül 
gazdagon szabdaltak. A felszín döntő többsége közepes magasságú, tagolt síkság. D felé, a 
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Gyáli-patak irányába, ahol a felszínt a futóhomok formák uralják, a magasabb teraszok a 
fiatalabb, a magasabb teraszok a fiatalabb, alacsonyabb teraszokkal egy szintbe kerültek, s a 
domborzat elveszti teraszos jellegét. A D felé nyitott, félmedence-szerűen megjelenő kistáj 
jellemző domborzati formái fluviális és deráziós úton képződtek. 
A terület alapját képviselő harmadidőszaki rétegek Ny-ról K felé fiatalodnak, s egyre 
magasabb orográfiai helyzetben találhatók. Ezek a képződmények egymással párhuzamosan 
futó ÉNy-DK-i irányú törésvonal-rendszerrel tömbökre tagolódtak, s az Alföld felé haladva a 
pleisztocén folyamán egyre nagyobb mértékben süllyedtek meg. A pleisztocén legelejétől 
képződő dunai hordalékkúp orográfiailag hasonló, de kronológiailag épp ellentétes képet 
mutat, ugyanis K felé haladva a legidősebb pleisztocén képződmények pannóniai üledékre 
települve találhatók. A Duna II/a. és II/b. sz. teraszok felszíne gyakran parti buckákkal, 
futóhomokkal, lösz-szerű üledékkel magasított. A IV. sz. és az V. sz., valamint az idősebb 
teraszok csak foltokban jelennek meg. 

 

 

Kistarcsa környezetének földtani térképe 
(forrás: Magyarország Földtani Térképe, 

200 000-es sorozat, L-34-II. Budapest, 
földtani változat, MÁFI, 1966, részlet) 

 

Jelmagyarázat 
lh

eP4 homokos lösz (felső-pleisztocén) 
h

eP4 futóhomok (felső-pleisztocén) 
k

fP1 folyóvízi kavics (V. terasz) (alsó-
pliocén) 

mPl3 édesvízi mészkő (felső-pliocén) 
kPl3 keresztrétegzett homok, homokkő, 

kavics, agyag (felső-pliocén) 
Pl2 homok, agyag (pannon) 

 

 
A talajadottságokat a Duna homok és kavicshordalékán képződött talajok jellemzik, úgymint 
futóhomok, humuszos homok, vízfolyások környékének vízhatású talajai a réti talajok, 
valamint réti lápok. A réti talajok a növénytermesztés elsődleges területei. A térség keleti, 
magasabb fekvésű területein, a Gödöllői-dombság közelében, a homoküledéken képződött 
barna földek jellemzőek. Mechanikai összetételük homokos vályog, melyeket szántóként 
hasznosítanak a kedvezőbb termékenységük miatt. 
 

A mezőgazdasági területekre jellemző, hogy nagy heterogenitású dombvidéki terület, ahol 
gyenge szervesanyag tartalmú (50–100 t/ha), foltonként gyengén savanyú, átlagosan semleges 
kémhatású homok talajok találhatók. 
A talajminőséget rontó talajhibák közül a legjelentősebb a dombvidéki jellegből és a 
növényzettel való nem megfelelő fedettségből adódó erózió, valamint a defláció. Ezen kívül 
több helyen előforduló savanyúság okoz további talajhibát. 

A mezőgazdasági területeken talajvédő agrotechnikát kell alkalmazni, illetve arra fokozatosan 
át kell térni. A szántó területeken fokozott szerves trágya felhasználásra, a tavaszi szántás 
mellőzésére, illetve a heterogenitást figyelembe vevő szántóföldi vetésszerkezet kialakítására 
kell törekedni. A defláció (szélerózió) csökkentése érdekében az uralkodó szélirányra 
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ellentétes irányba szélvédő erdősávok, fasorok telepítése célszerű. A földrészlet határoló 
mezsgyéken cserjesávok telepítése indokolt, mely egyrészt csökkenti az eróziót, deflációt, 
másrészt növeli az élővilág fajgazdagságát, élőhelyet (fészkelő helyet) teremtve a biológiai 
növényvédelemben fontos szerepet játszó állatoknak. 
 

A mezőgazdaság súlya az elmúlt évtizedben Pest megyében és a településen is az átlagnál 
nagyobb mértékben csökkent. 

Az egyéni gazdaságok számának csökkenésben többek között a termelés eszköz- és 
tőkehiánya, a megtermelt termékek értékesítési nehézségei játszottak szerepet. Nem csak 
Kistarcsára, de az agglomerációban lévő településekre egyaránt jellemző, hogy fővárosban 
lévő magasabb fizetési arányok és jobb elhelyezkedési lehetőségek is csökkentik a 
gazdálkodók számát. A föld ingatlan értékének felértékelődése csökkentette a mezőgazdasági 
művelési területek mértékét. Több terült is belterületbe vonásra került.  

A szántóterületeken a szokásos őszi búzát, napraforgót, kukoricát termesztenek. A művelés 
során alkalmazott műtrágya mennyisége az utóbbi évek során csökkent, ennek oka a műtrágya 
árának növekedése. 
A növényzet nélküli, borítatlan területeken jellemző a defláció, valamint a rossz művelésnek 
köszönhetően az erózió is. 
Kistarcsa közigazgatási területe összesen 1102,02 hektár, amelynek 49,4%-a termőterület. 
Ebből a mezőgazdaságilag hasznosított terület 499,84 hektár (ez a teljes terület 45,4%-a). 
 

Művelési ág Minőségi osztály AK érték Területnagyság (ha) Átlagos AK érték 

kert 3 19,10 8,3784 12,2 

szántó 

1 36,50 7,1651  

2 31,30 3,9002  

3 27,80 15,7750  

4 22,60 17,1438  

5 13,90 152,7124 12,29 

szőlő 3 40,00 4,7098 29,50 

gyep (legelő) 
2 8,70 3,0786  

3 5,60 8,9987 3,26 

gyep (rét) 

3 34,80 5,1658  

4 27,80 2,0679  

5 19,10 9,4492 16,06 

 
A város közigazgatási területén a Budapesti Bányakapitányság nyilvántartása szerint nem 
található kijelölt bányatelek, ellenben a Csömöri Kavicsbányák (Csömör IV. és Csömör V 
bányatelkek) közelsége alapján jelentős nyersanyag (kavics) források találhatók a mélyebb 
területeken. 
Kistarcsa területén a Szilas-patak völgyében, az Öreg-szőlők elnevezésű területrész Ny-i, 
DNy-i oldalán található egy megkutatott terület. A 140410001 bányakódú, 4250 kódszámú, 
667386 EOV Y és 244752 EOV Y középpontú kutatási terület építési homokot tárt fel. 
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4.4. A felszíni vizek 
A Gödöllői-dombságtól a Duna-völgy felé lejtő területet az egymással párhuzamosan a 
Dunába futó patakok tagoljak. Ezek (É-ról D-felé haladva): Gombás- (27 km, 107 km2), Sződ-
Rákos- (24 km, 132 km2), Mogyoródi- (13 km, 51 km2), Csömöri- (14 km, 33 km2), Szilas (25 
km, 80 km2), Rákos-patak (26 km, 100 km2), Gyáli-főcsatorna vagy Nagymocsár-árok (teljes 
32 km, 380 km2, tájhoz tartozó 8 km, 54 km2). 

Kistarcsa döntő része a Szilas-patak vízgyűjtőjére esik. 
A Szilas-patak a Duna bal parti mellékvizeinek egyik összegyűjtője. A patak a Gödöllői-
dombságban, több forrásból ered. Kerepestől nyugatra a 248 méter magas Látó-hegy aljában 
és Kerepestől délkeletre a Hüdői-hegy (288 méter) lábánál fakad. Medre jó darabig 
pleisztocén kori homokos, kavicsos üledékben halad. Kerepesig Malom-patak, Nagytarcsa és 
Cinkota között Szilas-patak a neve, míg a legalsó szakaszát Palotai-pataknak is nevezik. A 
Malom-patak Kerepesen vízmosások hálózatára bomlik, völgytalpa csak Kerepestől délre, 
Kistarcsánál kezdődik. 

A patak Kerepes és Nagytarcsa közötti, nagyreszt É-D irányú völgye a kavicstakaró és a 
homok határán alakult ki. Nagytarcsától a völgy délnyugatnak, majd a Cinkotai-erdőnél ÉNy-
nak fordul, és átvág egy újabb kavicstakarót. Cinkota és Rákosszentmihály között két terasza 
alakult ki. 

A Megyeri-erdő alatt a Szilas-patakba torkollik a Mogyoródi-patak, s a két vízfolyás mintegy 
másfél kilométert tesz meg a Duna árterén, majd a Dunába torkollanak. Mielőtt a két patak 
találkozna, a Pesti-síkság legidősebb hordalékkúp-kavics szintjét (átlagosan 180–250 térszín 
feletti magasság) fogja közre. Erre a területre is jellemzőek a mély eróziós völgyek és 
vízmosások. A Mogyoródi-patakkal együtt a Szilas-patak vízgyűjtő területe 169 km2, anélkül 
85 km2. 

A vízgyűjtőt főként laza szerkezetű homokos-kavicsos pleisztocén kori üledék borítja, emiatt 
a patak nagyon csekély lefolyású, négyzetkilométerenként mindössze 2 liter/másodperc. 

Nedves időben, nagyobb záporok után ez az érték 250 liter/másodpercet is elérhet. Amikor 
heves árvize találkozik a Mogyorodi-patakéval, a vízhozam meghaladhatja a 28 
köbméter/másodpercet is. A medret csak 5 köbméter/másodperces maximális vízhozamra 
építették ki, s régebben a torkolata közelében gyakran okozott nagy elöntéseket. Ezért az 
utolsó 3,6 km-es szakaszát gátak közé szorították. 
A Szilas-patak Kistarcsa közigazgatási területére eső szakaszának a kezelője a Gödöllő-Vác 
Térségi Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Társulat (2131 Göd, Csokonai u. 22.) 
A Szilas-patak felduzzasztásával hozták létre Cinkota mellett a Naplás tavat, amelynek 
különleges növény és állatvilága védelem alatt áll. 
A víz minőségével kapcsolatban elmondható, hogy pH-ja semleges és a kimutatható nitrát 
szennyezése alapján csak IV. vízminőségi osztályba sorolható. A szennyezés a mezőgazdasági 
műtrágyázásnak, valamint a patakba érkező szennyezett vizeknek tulajdonítható. A 
patakvízében kimutatott klór is a szennyezett vizekkel érkezik. A szennyezésektől eltekintve a 
víz oldott oxigén tartalma magas, mely kedvez a vízi élőlényeknek. Összességében a patak 
vize jó minőségűnek mondható, azonban a folyamatos karbantartásról és tisztításról 
gondoskodni szükséges. 
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A víztestek állapotértékelésének eredményét, a kitűzött célok eléréséhez szükséges 
intézkedéseket a vízgyűjtő-gazdálkodási terv (VGT) foglalja össze. Hatályba lépett a felszíni 
víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól szóló 10/2010. 
(VIII.18.) VM rendelet. A vízgyűjtő-gazdálkodási tervben a víztestekre meghatározott 
környezeti célkitűzések megadott határidőre történő eléréséhez és megőrzéséhez biztosítani 
kell a VM rendeletben rögzített vízszennyezettségi határértékek betartását. 
A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv honlapján (forrás: vizeink.hu) közzétett adatok szerint az 1-9 
alegységbe tartozó Szila-patak és vízgyűjtője területén a víztest ökológiai állapota nem 
megfelelő, ezért környezeti célkitűzésként a jó állapot elérését tűzték ki (tervezett határidő 
2027). A tervezett intézkedések: 

HM2: Mederrehabilitáció síkvidéki kis- és közepes vízfolyásokon fenntartással 

HM5: Szennyezett üledék egyszeri eltávolítása (vízminőség javító kotrás) 
HM6: Települési, ill. üdülőterületi mederszakaszok rehabilitációja 

 
Kistarcsa megbízásából a Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási 
Társulat 2011. évben összeállította a „Kistarcsa Város Önkormányzati vízkár-elhárítási terve” 
című dokumentumot. A vízkárelhárítási tervben VI. részvízgyűjtő területet különítettek el: 

– a Kórház-árok vízgyűjtő területe 
– a Széchenyi és Kossuth utcák árkának vízgyűjtő területe 

– a Rózsa utcai árok vízgyűjtő területe 
– a Dózsa György és a Munkácsi Mihály utcák környezet 

– a Malom-árok vízgyűjtő területe 
– a Határ úti árok vízgyűjtő területe 

 
A belterületi vízelvezető árkok, csatornák műszaki szempontból megfelelőek, a régebben 
kiépítettek sok helyen szűk keresztmetszetűek, feliszapolódtak, eltömődtek. Kistarcsa 
belterületi csapadékvíz elvezetése vízjogi engedéllyel rendelkezik (V.00.283/2004., 
vízikönyvi szám: 6.2/9/389.). 
 

Az ár- és a belvíz helyzetet tekintve – a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság védelmi 
besorolása szerint – Kistarcsa nem tartozik a veszélyeztetett települések közé. 

 
Kistarcsa Helyi Építési Szabályzata szerint a vízgazdálkodási területek közé tartoznak 
Kistarcsa felszíni vízfolyásai. A vízfolyások mentén elhelyezkedő nádas, gyepes, ligetes 
területeknek a vízügyi és általános tájvédelmi szempontok szerinti fenntartását biztosítani 
kell. A település legjelentősebb kisvízfolyása a Szilas-patak mentén természetvédelmi 
értékvédelmi szempontból értékes területek találhatók, ezért a természetvédelmi és ökológiai 
szempontok érvényesítésére kiemelt figyelmet kell fordítani. 
 

4.5. Felszín alatti víz 
A térségben a talajvíz kémiai jellegében kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos típusú, de a 
Szilas-pataktól É-ra a nátrium is nagy területen előfordul. A talajvíz keménysége a települések 
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körzetében meghaladja a 25 nk-ot, míg azokon kívül kevesebb. A szulfáttartalom is a 
települések alatt emelkedik 300 mg/l fölé. 
Kistarcsa területén a talajvíz a Szilas-patak környezetében a felszínközelben húzódik (1–2 m 
mélységben a felszín alatt), azonban a pataktól távolodva a talajvíz egyre nagyobb 
mélységben várható. A domboldalakon 5–8 m-es felszín alatti mélység a jellemző, míg a 
dombtetőkön a 10 m-nél mélyebb talajvíz helyzet is előfordul. 
 

 

A talajvíz mélysége a felszín alatt Kistarcsa 
környezetében (m) 

(forrás: Magyarország Földtani Térképe, 200 000-
es sorozat, L-34-II. Budapest, hidrogeológiai 

változat, MÁFI, 1966, részlet) 

 

Kistarcsa területén a 2009. évi országos nyilvántartás alapján 1 db nyilvántartott hévíz kút 
található. Az észlelő kúttá kialakított, K-48 kataszteri számú (B-9, esetenként Kt-9 jelű) kút 
487–527 m mélységben, a miocén korú porózus rétegekre került beszűrőzésre. A kút EOV 
koordinátái: 666 970, 244 633. 

Mint említettük, Kistarcsa vízellátását a 76,3–87,5 m-es mélységközre beszűrőzött VI. számú 
kút, valamint a 91,5–100,5 m-es mélységközre beszűrőzött IX. számú kút biztosítja (v.ö. a 
3.3.1 fejezettel). 
Az uszoda vízellátásának optimalizálásához a Kistarcsa, 357/1 hrsz-ú ingatlanon egy 80 m-es 
vízellátó kút került kialakításra. A kút adatai: EOV X: 244 733, EOV Y: 666 342, Z: 104,5 
mBf, szűrőzés: 60,0–75,0 m és 44,0–80,0 m között. A kutat a rétegvízre szűrőzték be. 
Érdekességként megjegyezzük, hogy az Magyar Bányászati és Földtani Hivatal adatbázisa 
szerint Kistarcsán 1953. évben két darab szénhidrogén kutató fúrás mélyült. A Cs-11 MBFH 
azonosítójú fúrás 512 m mélységig, a Cs-14 jelű 414,7 m mélységig hatolt le. A Cs-11 fúrás 
EOV koordinátái: 665993,42 és 244282,58, a Cs-14 fúrásé 666130,61 és 244875,55. Az 
MBFH dokumentációk 116/621 mf és 116/624 mf számon érhetők el. 

 
4.6. Élővilág 

4.6.1. Az élővilág általános bemutatása 
A térségben bolygatott, ember érintette részein a kontinentálisabb éghajlathoz alkalmazkodott 
gumós-hagymás (geophyton) és egyéves (therophyton) növények jellemzőek. A 
gyepterületeket cserjék (galagonya, kökény, vadrózsa) szegélyezik illetve lassan meg is 
hódítják. Jellemző növényfajai még a mezei cickafark (Achillea collina), a deres tarackbúza 
(Agropyron intermedium), a közönséges tarackbúza (Agropyron repens), a közönséges 
bojtorján (Arctium lappa), a zamatos turbolya (Authriscus cerefolium), a fehér libatop 
(Chenopodium album), a mezei katáng (Cichorium intybus), a közönséges aszat (Cirsium 
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arvense), a csomós ebír (Dactylus glomerata). Megtalálható még a gilisztaűző varádics 
(Crysanthum vulgare), a közönséges galaj (Galium mollugo), a mogyorós lednek (Lathyrus 
tuberosus), az ebszékfű (Matricaria maritima), a réti perje (Poa pratensis), a közönséges 
kakukkfű (Thymus glabrescens), a tarlóhere (Trifolium arvense) és a szöszös ökörfarkkóró 
(Verbascum phlomodies). 

Akácerdő társulásokban, az erdőalkotó akácon (Robinia pseudo-acacia) kívül a tavaszi 
aspektus uralkodó, nitrofil növényei a nagy csalán (Urtica dioica), a fehér és a foltos 
árvacsalán (Lamium album, L. maculatum), a vérehulló fecskefű (Chelidonium majus L.), a 
gyalogbodza (Sambucus ebulus), a kerek repkény (Glechoma hederacea). 

Bolygatott területeken, a földutak szélén jellemző a zavarást kedvelő özönnövények jelenléte. 
Jellemző fajok a parlagfű (Ambrosia elatior), a selyemkóró (Asclepias syrica), a különböző 
aranyvessző fajok (Solidago spp.). 
Ezen területek spontán cserjésednek-erdősödnek: a cserjefajokat a kökény (Prunus spinosa), a 
gyepűrózsa (Rosa canina agg.), a galagonya (Crataegus monogyna) és a hamvas szeder 
(Rubus canescens) képviseli. Ezen kívül az akác lassú terjedése jellemző a rétek szélein. 

Az állatvilág jellemző fajai a Kórócsiga (Helicella obiva), Éti csiga (Helix pomatia), 
Imádkozó sáska (Mantis religiosa), Zöld repülő szöcske (Phaneroptera falcata), Olasz sáska 
(Calliptamus italicus), Mezei tücsök (Gryllus campestris), Csíkos pajzsospoloska 
(Graphosoma lineatum), Barna címerespoloska (Staria lunata), Virágbodobács (Spilostethus 
saxatilis), Tarka bodobács (Heterogaster urticae). Megtalálható még a Közönséges 
recéskabóca (Oliarus cuspidatus), Ragyás futrinka (Carabus cancellatus), Bőrfutrinka 
(Carabus coriaceus), Közönséges temetőbogár (Necrophorus vespillo), Kék nünüke (Meloe 
violaceus), Fehérpettyes álcsüngő (Amata phegea), Farkasalmalepke (Zerynthia hypsipyle), 
Rardos lepke (Iphiclides podalirius), Fecskefarkú lepke (papilio machaon), Nappali pávaszem 
(Inachis io), Nagy rókalepke (Nymphalis polychloros) 

 
4.6.2. Tájhasználat, tájvédelem, növényvilág 

A településen ugyan igen kis területen találhatók természetes élőhelyek, mégis ki kell emelni 
a Szilas-patakot és közvetlen környezetét. A vizes élőhely kedvez a mocsári növényzet 
kialakulásának: békabuzogányos (Sparganiaceae emersum), feketenadálytő (Symphytum 
officinale), a mocsári nefelejcse (Myosotis palustris), a réti boglárkát (Ranunculus acris). 
Különböző sásféléket: zsombéksás (Carex elata), mocsári sás (Carex acutiformis), parti sással 
(Carex riparia), süntök (Echinocystis lobata), szerbtövis (Xanthium strumarium) borsos 
keserűfű (Polygonum hydropiper), ligeti seprence (Stenactis annua subsp. Strigosa) az 
érdestócsagaz (Ceratophylletum demersi) a fésűs békaszőlő (Potamogeton pectinatus). 

A patak környezetében élő fűzfák alkotnak helyenként faligetet, de megtalálhatók a 
magaskórós társulások is. A patakban élő növények és állatok bonyolult életközösséget 
alkotnak, a megfelelő táplálkozási láncoknak köszönhetően. A természetes élőhely 
megbontásával – a partmenti növényzet kiirtásával és a meder kibetonozásával – az 
életközösségek megbomlanak, megszűnnek a vízi élettérre jellemző mocsári és vízinövények. 
 

4.6.3. Állatvilág 
A Szilas-patak és közvetlen környezetének vizes élőhelyét a növényzet mellett az állatok is 
kedvelik. Megtalálhatóak itt bolharákok (Gammarus sp.), vízi ászkarákok (Asellus aquaticus), 
kandicsrákok (Copepoda), a víziskorpió (Nepa rubra), törpe-vízipoloskák (Plea leachi). 
Tavigiliszták (Criodrilus lacuum), lónadály (Haemopis sanguisuga), nyolcszemű nadály 
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(Erpobdella octoculata), tejfehér planária (Dendrocoelum lacteum), gyászplanária (Dugesia 
lugubris), sávos szitakötő (Calopterix splendens), közönséges szitakötő (Sympetrum 
vulgatum), molnárkák (Gerris sp.), keringőbogarak (Gyrinus sp.), katonalégy (Stratiomyia 
chamaeleon), búvárpók (Argyroneta aquatica). 
A település egész területén előbukkan a jégmadár (Alcedo atthis ispida), kakukk (Coculus 
canorus), feketerigó (Turdus merula), sárgarigó (Onolus onolus), széncinege (Parus major), 
kék cinege (Parus caeruleus), barátcinege (Parus palustns), házi rozsdafarkú (Phoemcurus 
ochruros), csuszka (Sitta europaea), csicsörke (Sennus sennus). A balkáni tarkaharkály 
(Dendrocopos synacus), nagy tarkaharkálynak (Dendrocopos major), erdei pinty (Fnngilla 
coelebs), énekes rigó (Turdus phüomelos), őszapó (Aegithalos caudatus), csilpcsalp-füzike 
(Phylloscopus collybita), búbosbanka (Upupa epops). A réteken vadászik az egerészölyv 
(Buteo buteo) és a vörös vércse (Falco tinnunculus). 
További előforduló gerinces fajok még a korai denevér (Nyctalus noctula), erdei cickány 
(Sorex araneus), mezei cickány (Crocidura leucodon), vakondok (Talpa europaea). 
Megtalálható itt a sün (Ennaceus concolor), a vízisikló (Natnx natrix), kecskebéka (Rana 
esculenta), tavibéka (Rana ridibunda), vöröshasú unka (Bombina bombina), zöld levelibéka 
(Hyla arborea), barna varangy (Bufo bufo), zöld varangy (Bufo vindis), zöld gyík (Lacerta 
vindis), a fürge gyík (Lacerta agilis). 
 

4.7. Védelmi korlátozások 
 

4.7.1. Természeti értékek védelme 
A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról 
szóló, a 7/2005. (III.1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 
alapján – a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelettel 
összhangban – Kistarcsa a „fokozottan érzékeny” területi kategóriába tartozik, valamint ezen 
belül „kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület”. 

 
A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 
7.) Korm. rendelet alapján, a település nitrátérzékeny területen fekszik. Ezért a területen 
egyrészt a kormányrendelet 8.§-ában foglalt, a vizek nitrátszennyezéssel szembeni védelmét 
szolgáló általános szabályok betartása kötelező. Másrészt a területen mezőgazdasági 
tevékenységet folytatóknak a helyes mezőgazdasági gyakorlat kötelező elemeit tartalmazó, 
országosan egységes, összehangolt cselekvési program alapján kell eljárniuk. 
Szennyvízszikkasztás a település területén nem engedélyezhető. 

 
A Natura 2000 területeket alkotó közösségi, valamint kiemelt jelentőségű közösségi 
élőhelytípusok, illetőleg fajok megőrzéséhez szükséges előírásokat az európai közösségi 
jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 
állapította meg. A Natura 2000 hálózatot az Európai Uniós madárvédelmi és élőhelyvédelmi 
irányelvek alapján lehatárolt területek alkotják. Kialakításuk célja, hogy az európai közösség 
számára jelentős élőhely típusok, egy összefüggő ökológiai hálózat részeként hosszútávon 
fennmaradjanak. A Natura 2000 európai ökológiai hálózat által érintett területek felsorolását 
az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett 
földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet tartalmazza. 
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A Natura 2000 európai ökológiai hálózatnak, a településre eső részterületei közé tartozik a 
HUDI20023 jelű, Gödöllői-dombság - kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. Az 
érintett földrészletek helyrajzi számai: 0296, 0297, 0298/1, 0299/3, 0299/4, 0299/6, 0299/7, 
0299/8, 0300/7, 0300/8, 0300/9, 0300/10, 0300/11, 0300/12, 0300/13, 0300/14, 0300/15, 
0300/16, 0300/17, 0300/19, 0300/20, 0300/21, 0300/22, 0300/23, 0300/24, 0300/25, 0300/26, 
0300/27, 0300/28, 0300/29, 0300/30, 0300/31, 0300/32, 0300/33, 0300/34, 0300/35, 0300/36, 
0300/37, 0300/38, 0300/39, 0300/40, 0300/41, 0300/42, 0300/43, 0300/44, 0300/45, 0300/46, 
0300/47, 0300/48, 0300/49, 0300/50, 0300/51, 0300/52, 0300/53, 0300/54, 0300/55, 0300/56, 
0300/57, 0300/58, 0300/59, 0300/61, 0300/65, 0300/66, 0300/67, 0300/68, 0300/69, 0300/70, 
0300/71, 0300/72, 0300/73, 0300/74, 0300/75, 0300/76, 0300/77, 0300/78, 0300/79, 0300/80, 
0300/81, 0300/82, 0300/83, 0300/84, 0300/85, 0300/86, 0300/87, 0300/88, 0300/89, 0300/90, 
0300/91, 0300/92, 0300/93, 0300/94, 0300/95, 0300/117, 0300/118, 0300/119, 0300/120, 
0300/121, 0300/122, 0300/123, 0300/124, 0300/125, 0300/126, 0300/127, 0300/128, 
0300/129, 0300/130, 0300/131, 0300/132, 0300/133, 0300/134, 0300/135, 0300/136, 
0300/137, 0300/138, 0300/139, 0300/140, 0300/141, 0300/142, 0301, 0302/6, 0302/7, 0302/8, 
0303, 0304, 0305, 0307, 0308, 0309. 

 
A Natura 2000 európai ökológiai hálózat településre eső részterületeit a Vidékfejlesztési 
Minisztérium Természetvédelmi Információs Rendszer Közönségszolgálati Modulja alapján 
(forrás: geo.kvvm.hu/tir) az alábbi ábrán szemléltetjük: 

 

 
 
Az „országos ökológiai hálózat” területei az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. 
évi XXVI. törvény alapján kerültek kijelölésre, s céljuk a természetvédelmi szempontból 
jelentős területek közti ökológiai kapcsolatok biztosítása. 

A törvény szerinti alövezetei: 
– magterület, 
– ökológiai folyosó, 
– puffer terület. 

Ezek közül a magterület és az ökológiai folyosó megtalálható a település területén. Mindkét 
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alövezet területén beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 

 
Az országos ökológiai hálózat területeinek Kistarcsa területére eső részterületeit a 
Vidékfejlesztési Minisztérium Természetvédelmi Információs Rendszer Közönségszolgálati 
Modulja alapján (forrás: geo.kvvm.hu/tir) az alábbi ábrán szemléltetjük: 

 

 
(kék színnel az ökológiai folyosók, sötétbarna színnel a magterületek, lilával a puffer területek jelölve) 

 

A patakparti növényzet kiirtásával és a meder kibetonozásával, illetve a vonalas létesítmények 
(3.sz. főút, M0, M31, HÉV vonala, stb.) következtében a természetes élőhelyek részekre 
szakadnak. Az élőhelyek megbontásával az életközösségek megbomlanak, megszűnnek a vízi 
élettérre jellemző mocsári és vízinövények. A folyamat során az állatvilág is sérül, 
eltűnhetnek a gerinctelen és gerinces állatok is. Ezek a területek kis kiterjedésűek, ezért 
különös figyelemmel kell lenni fenntartásukra, hogy az állatvilág számára továbbra is 
kihasználhatóak legyenek. 
 
Települési értékvédelem 

A Helyi Építési Szabályzatról szóló 26/2011. (VI. 15.) számú önkormányzati rendelet 
megalkotásához külön Kulturális Örökségvédelmi Hatástanulmány készült. Ebben rögzítették, 
hogy a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) műemlék-nyilvántartása szerint Kistarcsa 
területén műemléki védelem alatt álló művi érték nem található. 

A Kulturális Örökségvédelmi Hatástanulmány és a műemléki, régészeti szakági munkarész 
értelmében a településszerkezeti és szabályozási tervlapokon ábrázolásra kerültek a 
nyilvántartott régészeti lelőhelyek. 
A település jelenleg nem rendelkezik helyi értékvédelmi rendelettel. Az újonnan készült 
Kulturális Örökségvédelmi Hatástanulmány felülvizsgálta és számba vette a védelemre 
érdemes építészeti és kulturális szempontból védendő értékeket, amit a Településszerkezeti és 
Szabályozási tervlapon is bemutat. Ennek segítségével sor kerülhet majd a helyi értékvédelmi 
rendelet megalkotására. 
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4.8. A város hulladékgazdálkodása 
 

4.8.1. Az új hulladéktörvény célkitűzése, prioritások 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2013. január 1-jén lépett hatályba. 

A törvény 7. §. (1) bekezdése szerint a hulladékhierarchia tetején a hulladékképződés 
megelőzése áll. Ennek értelmében – a törvény 4. §-ával összhangban – minden tevékenységet 
úgy kell megtervezni és végezni, hogy – többek között – biztosítsa a hulladékképződés 
megelőzését. 

A törvény 7. §-a szerint a hulladékképződés megelőzése és a hulladékgazdálkodás során az alábbi 
tevékenységek elsőbbségi sorrendként történő alkalmazására kell törekedni: 

a) a hulladékképződés megelőzése, 

b) a hulladék újrahasználatra előkészítése, 

c) a hulladék újrafeldolgozása, 

d) a hulladék egyéb hasznosítása, így különösen energetikai hasznosítása, valamint 

e) a hulladék ártalmatlanítása. 

A fent meghatározott tevékenységek közül azt kell választani, amely az összességében legjobb 
környezeti eredményt biztosító megoldást hordozza magában, és elősegíti a hulladékokról szóló törvény 
szerinti hasznosítási és ártalmatlanítási célkitűzések megvalósítását. 

 
4.8.2. A Kistarcsán keletkező hulladékok 

A Kistarcsa városban keletkezett összes hulladék a 2004–2012. időszakban az alábbi (forrás: 
http://okir.kvvm.hu/hir/): 

 

Év Veszélyes 
(kg) 

Nem veszélyes 
(kg) 

Összesen 
(kg) 

2004 268 744 398 670 667 414 
2005 116 250 254 114 370 364 
2006 192 474 266 163 458 634 
2007 173 937 266 443 440 380 
2008 190 329 331 546 521 875 
2009 147 168 95 055 242 223 
2010 155 305 1 014 873 1 170 178  
2011 165 110 1 593 628 1 758 738 
2012 146 662 3 086 805 3 233 467 

összesen 1 555 976 7 307 297 8 863 273 
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Kistarcsán 2012. évben keletkezett összes hulladék megoszlása hulladékfőcsoportok szerint: 

 

Hulladék főcsoport 
Nem 

veszélyes 
(kg) 

Veszélyes 
(kg) 

Összesen 
(kg) 

02 - Mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésből, erdőgazdaságból, 
vadászatból, halászatból, élelmiszer előállításból és feldolgozásból származó 
hulladékok 

739 0 739 

06 - Szervetlen kémiai folyamatokból származó hulladékok 0 173 173 
07 - Szerves kémiai folyamatokból származó hulladékok 0 3 311 3 311 
08 - Bevonatok (festékek, lakkok és zománcok), ragasztók, tömítőanyagok 
és nyomdafestékek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és 
felhasználásából származó hulladékok 

0 402 402 

13 - Olajhulladékok és folyékony üzemanyagok hulladékai (kivéve az 
étolajokat, valamint a 05, 12 és 19 fejezetekben felsorolt hulladékokat) 0 10 730 10 730 

14 - Szerves oldószer-, hűtőanyag- és hajtógáz hulladékok (kivéve 07 és 08) 0 45 45 
15 - Hulladékká vált csomagolóanyagok; közelebbről nem meghatározott 
abszorbensek, törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat 38 794 6 478 45 272 

16 - A jegyzékben közelebbről nem meghatározott hulladékok 65 972 2 253 68 225 
17 - Építési és bontási hulladékok (beleértve a szennyezett területekről 
kitermelt földet is) 41 500 0 41 500 

18 - Emberek, illetve állatok egészségügyi ellátásából és/vagy az azzal 
kapcsolatos kutatásból származó hulladékok (kivéve azokat a konyhai és 
éttermi hulladékokat, amelyek nem közvetlenül az egészségügyi ellátásból 
származnak) 

0 76 638 76 638 

19 - Hulladékkezelő létesítményekből, szennyvizeket keletkezésük 
telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, illetve az ivóvíz és iparivíz 
szolgáltatásból származó hulladékok 

0 46 410 46 410 

20 - Települési hulladékok (háztartási hulladékok és az ezekhez hasonló, 
kereskedelmi, ipari és intézményi hulladékok), beleértve az elkülönítetten 
gyűjtött hulladékokat is 

2 939 800 222 2 940 022 

Végösszeg 3 086 805 146 662 3 233 467 
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4.8.3. A közszolgáltató bemutatása 

Kistarcsa településen a települési szilárd hulladékok elszállítása a közszolgáltató szerződések 
alapján a KIVÜ Kft., mint közszolgáltató jogosult. 

Teljes név: KIVÜ Kistarcsa Városüzemeltető Nonprofit Kft. 
Rövid név: KIVÜ Kft. 

Cím: 2143 Kistarcsa, Kossuth L. u. 23. 
Tulajdonos: A KIVÜ Kft. 100%-os tulajdonú önkormányzati társaság. 

A KIVÜ Kft. 2011. februárjában jött létre, a korábbi Városgondokság feladatainak átvételével. 
A fő tevékenységi körük a kommunális hulladékszállítás, valamint a városgazdálkodási 
feladatok ellátása. 
 

4.8.4. A települési szilárd hulladékok kezelése 
A települési szilárd hulladékok közül a KIVÜ Kft a kommunális hulladék begyűjtésével, 
valamint a szelektív hulladékok gyűjtésével és a lomtalanítással foglalkozik. Az egyéb 
veszélyes és nem veszélyes hulladékok begyűjtésével és kezelésével a Társaság nem 
foglalkozik, de a város érdekeit szem előtt tartva a település összes hulladékáramát 
folyamatosan szemmel kíséri és regisztrálja meglétüket. 

A KIVÜ Kft. a kommunális hulladékok gyűjtéséhez alkalmas felépítménnyel rendelkező 
járműveket és eszközöket a Kossuth Lajos utcai telephelyen tárolja. 

A kommunális hulladék gyűjtő edényzetet az ingatlantulajdonosok számára a KIVÜ Kft. 
biztosítja, az alábbiak szerint. 

 

Fogyasztó 
edényzet mérete 

120 l (db) 240 l (db) 1.100 l (db) 

lakosság 3.424 51 – 

közület 140 13 8 

társasház 18 – – 

önkormányzat 5 4 9 

összesen 3.587 68 34 
 
Kistarcsa kommunális hulladékát a Ker-Hu Kft. üzemeltetésében lévő Csömöri Regionális 
Hulladéklerakóra szállítják. A Ker-Hu Kft. rendelkezik a jogszabályokban előírt 
engedélyekkel, a szigetelt lerakó pedig megfelel a magyar és az uniós előírásoknak. A lerakó 
szigetelését 2,5 mm-es HDPE szigetelőréteg biztosítja az egyéb előírt rétegrend kialakítása 
mellett. A fólia esetleges sérülését elektromos monitoring rendszer ellenőrzi. A lerakó alján 
összegyűlő csurgalékvíz külön tározókba kerül, míg a lerakóban képződő depóniagáz kutakon 
keresztül kinyerhető és környezetbarát energiaként hasznosítható. A lerakó 1,8 millió 
köbméter befogadó kapacitással rendelkezik. A Ker-Hu Kft. 75.000 tonna/év hulladékra 
kapott kezelési engedélyt a környezetvédelmi hatóságtól. 

Kistarcsa kommunális lakossági hulladékát begyűjtését és szállítását a lakosság számára is 
elérhető módon közzétett menetrend alapján végzik. 

A települési szilárd hulladék összetétele – a KIVÜ Kft. felmérése alapján – az elmúlt egy 
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évtizdeben nem változott lényegesen. A hulladék mintegy egy felét teszik ki a fém, üveg, 
műanyag és papír csomagolási hulladékok, és ugyancsak a felét a biológiailag lebomló szerves 
hulladékok. 

 
4.8.5. Szelektív hulladékgyűjtés 

A szelektív hulladékgyűjtés 2011-ben került bevezetésre a településen, „Kistarcsa Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(III.21.) önkormányzati rendelete a települési 
szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező 
igénybevételéről” alapján. 

A szelektív hulladékgyűjtés a lakosság körében egyre népszerűbb, amelyet az alábbi adatok is 
alátámasztanak: 

 

hulladék típus (kg) 2011 2012 

vegyes papír 23.307 25.335 

alumínium italos doboz 1.971 2.416 

vas 1.420 2.211 

PET 17.328 43.429 

pp+HDPE 2.032 5.800 

egyéb 3.572 6.376 

színes üveg 0 4.161 

fehér üveg 0 4.122 

társított 2.369 6.722 

általános szemét – 13.373 

összesen 51.999 113.945 
 

Ezzel a tendenciával jelentősen csökken a település környezetének károsítása, hiszen ezek az 
újrahasznosítható hulladékok nem lerakással kerülnek ártalmatlanításra, hanem 
újrahasznosításra kerülnek. 
Kistarcsa Város Önkormányzata 2011. április 1-én vezette be a házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtést. Ennek keretében a lakosoknak lehetőségük nyílik a papír, műanyag és fém 
hulladékokat elkülönítetten gyűjteni, amelyhez az egységes „szelektív hulladék” feliratú 
gyűjtőzsákot az Önkormányzat biztosítja, melyben a szelektív hulladék típusok vegyesen, egy 
fázisban gyűjthetők. A háztól történő szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével egy időben az 
Eperjes úti szelektív hulladékgyűjtő szigeten már nincs lehetőség a papír, műanyag és fém 
hulladékok elhelyezésére. 

A szelektív hulladékgyűjtésre használt zsákok lakóingatlanonkénti biztosítását a KIVÜ Kft. 
végzi. 

 
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtő, hasznosító rendszer működtetését a KIVÜ Kft. 
alvállalkozó bevonásával valósítja meg. A begyűjtést és szállítást maga a KIVÜ Kft. végzi, 
emellett a bevont Fe-Group Invest Zrt-nél történik – megbízás alapján – a begyűjtött 
hulladékok előkezelése és hasznosítása (hasznosíttatásra történő átadása). 
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A sárga szelektív hulladékgyűjtő zsákba elhelyezhető hulladék frakciók az alábbiak: 
– műanyag 

o ásványvizes, üdítőitalos PET palack (kupakkal, címkével) 
o háztartásban előforduló tiszta fólia (szatyrok, tasakok, csomagoló fóliák, stb.) 

o PP és HDPE jelzésű kozmetikai és tisztítószeres flakonok 
– fém 

o alumínium italos dobozok 
o fém konzervdobozok 

– papír 
o újságpapír 

o kartondoboz összehajtva 
o tiszta csomagoló papírok 

o szórólapok és reklámkiadványok 
o papírtojástartók 

o Tetra Pak dobozok 
A szelektíven gyűjtött hulladékok begyűjtése havonta egy alkalommal történik. 

A város társasházainál ketreces szelektív gyűjtés került megvalósításra, ahol a házhoz menő 
szelektív gyűjtés frakciói mellett az üveg is visszagyűjtésre kerül. A szelektív hulladékok 1 
m3-es Big-Bag zsákokban kerülnek gyűjtésre, az üveg pedig 120 l-es hulladékgyűjtő 
edényzetben. A ketreces gyűjtés helyszínei: 

Eperjes út 38-44 
Eperjes út 3-15. 
Batthyány u. 7/A. 
Batthyány u. 7/B. 
Batthyány u. 7/C. 
Batthyány u. 7/D. 
Batthyány u. 7/E. 
Batthyány u. 7/F. 
Rákóczi krt. 3. 
Völgy u. 44. 
Vereckei u. 43/a-b. 
Vereckei u. 46. 
Széchenyi u. 52/c. 

 

4.8.6. Lomtalanítás 
A lomtalanítást a KIVÜ Kft. szervezi és bonyolítja le, legalább évente egy alkalommal. A 
lomtalanítás során begyűjtött hulladék a Ker-Hu Kft. üzemeltetésében lévő regionális 
hulladéklerakóra kerül. 
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4.8.7. Veszélyes hulladékok gyűjtése 
Az elektronikai hulladékok szelektív gyűjtését a FE-Group Invest Zrt. és alvállalkozói végzik. 
A gyűjtésre időszakosan, a lomtalanítással egy időben (vagy azt megelőzően), szervezett 
keretek között kerül sor, megfelelő edényzet (konténerek) kihelyezésével. A város különböző 
pontjain elhelyezett edényzetet a szolgáltató a nap végén elszállítja így azok nem maradnak 
őrizetlenül. A fénycső hulladékokat a Vasvill Bt. gyűjti. 

A használt elemek és akkumulátorok visszagyűjtését a Forego Magyarország Kft. végzi. A 
Társaság gyűjtőedényzetet helyezett ki Kistarcsa különböző intézményeiben, hivatalaiban, 
kereskedelmi egységeiben és bevásárló központjaiban, ahol a lakosság térítés mentesen 
elhelyezheti a keletkezett használt elemeket. 

Az étolaj és étkezési zsír elszállítását az intézmények konyháiból a Biofilter Kft. végzi. A 
háztartási elhasznált étolajat nem gyűjtik külön, többnyire a lefolyóba öntik, azonban a MOL 
töltőállomásokon lehetőség van a használt étolaj elhelyezésére is. 
Szintén a MOL Nyrt. végzi a hulladékolajok (fáradtolajak), olajszűrők és olajos rongyok 
gyűjtését és elszállítását. Leadásukra a MOL kutaknál van lehetőség. 
A településen korábban dögkút működött, amit kb. 15 éve felhagytak. A közterületen elhullott 
állatok elszállításáról – eseti megbízás alapján – a Kutyamentsvár Alapítvány gondoskodik Az 
ingatlanokon belül elhullott állatokat a tulajdonosok szállítják el. 

Az állati eredetű hulladékokat Várkonyi Bence vadász gyűjti be. 
A Flór Ferenc Kórház kiemelt ellátó intézményként működik. A kórház a veszélyes 
hulladékainak ártalmatlanításáról jogszabályokban előírt módon saját maga gondoskodik, 
egészségügyi veszélyes hulladékégető berendezés működtetésével. 

 
4.8.8. Inert hulladékok 

A bontásból származó építési törmeléket nagyrészt megrendelt konténerekben szállíttatják el a 
lakosok. A település szélében elhelyezkedő bányákként (Klinka-bánya) működő gödröket 
rendszeresen használják illegálisan építési törmelék elhelyezésre. 
 

4.8.9. Települési folyékony hulladékok 
Kistarcsa településen a szennyvízcsatornázás teljes körűnek mondható. A szennyvízcsatorna 
regionális rendszerű, mivel a kistarcsai csatornahálózat fogadja Kerepes és Nagytarcsa 
szennyvizeit is. 

Kistarcsa Város Önkormányzata a 48/2013. (XI. 21.) önkormányzati rendeletben szabályozza 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 
közszolgáltatást. Az említett rendelet szerint a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére, szállítására és ártalmatlanító helyen történő elhelyezésére Kistarcsa 
Város Önkormányzata helyi közszolgáltatást szervezett és tart fenn. A begyűjtött, elszállított 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ürítési helye: FCSM Zrt. 1041 Budapest, 
Tímár u. 1., és 1173 Budapest, Tóimalom u. 6. szám alatti leürítőhelyek. 
Mivel a településen nem történik szennyvíztisztítás, így a kezelésből adódó szennyvíz 
iszaphasznosítással sem foglalkoznak. 
A hulladékkezelés fejezetek forrása: KIVÜ Kistarcsa Városüzemeltető Nonprofit Kft. 
Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terve, 2013. 
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4.9. Közterületek tisztántartása, téli csúszásmentesítés 
A közterületek tisztántartása bár nem klasszikusan környezetvédelmi kérdéskör, mégis 
kiemelt feladat. A közterület-tisztaság esetlegesen fellépő problémája a porszennyezés. 
A jogszabályok szigorú felosztással rögzítik, kinek kell a járdákat és utakat tisztán tartani. A 
legnagyobb felületeket említve: az utakért azok kezelője felelős, a járdákért és az úttestig tartó 
zöldfelületért az ingatlan tulajdonosa. 

A közterületre jutó por túlnyomó többsége helyben keletkezik. Főbb forrásai: 

 az építkezések (talajlazítás, szakszerűtlen szállítás), 

 az utakra hordott sár (építkezések, gyepre parkoló gépkocsik), 

 a dízelmotorok koromkibocsátása (ami nem annyira mennyiségi, mint minőségi 
veszély), 

 a por jelentős részben éppen a poros utakról fölvert por leülepedéséből származik. 
A por kiülepedéssel és bemosódással távozhat a légkörből. Ezt elősegítheti a zöld növényzet 
(az örökzöldek és a bokrok szerepe különösen jelentős), és az utak megfelelő csatornázottsága 
(a lemosódáshoz – magától értetődően – jó minőségű út is kell). Természetesen fontos az 
úttesten, járdán leülepedő por rendszeres eltávolítása is, ami olykor nehézségekbe ütközik 
(parkoló autók). 

Érdemi előrelépéshez mérsékelni kell a legerősebb porforrásokat és gyorsítani a por eltűnését, 
az alábbi intézkedések szerint: 

 az építkezések ellenőrzésének fokozásával, amely kiterjed a környező közterület 
tisztántartására, a szállításra, valamint arra, hogy a járművek ne hajtsanak az utakra 
sáros abronccsal, 

 a gyepen vagy csupasz földfelületen való parkolás visszaszorítása, közterületi 
ellenőrzéssel, 

 a legforgalmasabb helyek közelében a növényzet bővítése, azon belül cserjék (ha 
megoldható örökzöldek) telepítése. 

Szintén fontos környezetvédelmi kérdéskör az utak felújítása és az utak fenntartása. Az 
útfelújítások kapcsán minden esetben meg kell követelni a környezetvédelmi előírások 
maximális betartását és betartatását. Ezt műszaki ellenőrzéssel, a környezetvédelmi referens 
ellenőrzésével, valamint a jogszabályokban előírt dokumentumok bekérésével és 
ellenőrzésével kell figyelemmel kísérni. 
Az utak fenntartása során kiemelt figyelmet kell fordítani a téli síkosság-mentesítés során a 
növényzet és a felszín alatti vizek védelme érdekében a környezetkímélő anyagok és 
módszerek használatára. A téli csúszásmentesítést szintén a KIVÜ Kft. végzi. A mentesítést a 
lakosság számára is elérhető módon közzétett menetrend alapján végzik. 
Ha a járdák és az úttest takarítása a fentiek szerint történik, akkor a porral együtt a szemét is 
eltűnik az utcákról. 
 

Kistarcsa Város Önkormányzata a közterületek rendjét a 24/2012. (IV.27.) önkormányzati 
rendeletben szabályozta. 

A rendelet célja, hogy meghatározza a helyi adottságok figyelembevételével a közterületek 
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használatának rendjére, a köztisztaságra, zöldterület kezelésre vonatkozó szabályokat, a 
közterület-használati kérelem benyújtásának módját, és megállapítsa a közterület-használati 
díj mértékét. 

A rendelet 4. § (1) szerint A közterületen kialakított játszóterekre (5619, 3144/29, 1317/142, 
649 hrsz.) kutyát bevinni, beengedni tilos. 

A (3) szerint amennyiben a közterületen a növényzet bármilyen munkavégzés során megsérül, 
és ennek következtében kipusztulna, a kivitelező köteles az építés befejezését követő 2 
hónapon belül a növényzetet pótolni. 
A (4) szerint az ingatlan tulajdonosa köteles: 

a. az ingatlan határa és az úttest széle közötti területen (két ingatlan közötti gyalogos 
közlekedésre alkalmas, úttest nélküli terület vonatkozásában a két ingatlan közötti 
terület feléig tartó területen) 

 a zöldfelületet gaztól, parlagfűtől és egyéb szennyeződésektől mentesíteni, a füvet 
kaszálni, 

 a gyalogosforgalom biztosítása érdekében a járda vonalába lógó fák és bokrok 
metszését elvégezni a járda széleitől számított 2,5 méter magasságban, 

 nevelt fát, bokrot, cserjét úgy metszeni, hogy annak lombozata az úttest síkja és az 
úttest széleitől függőlegesen lefelé mért 4,5 méter magas tengely által bezárt 
űrszelvénybe ne lógjon be, továbbá az elektromos szabadvezeték biztonsági 
övezetét ne érje el; 

b. az ingatlan előtti járdaszakasz síkosság-mentesítéséről gondoskodni; 

c. az ingatlan előtt húzódó csapadékvíz-elvezető, szikkasztó árkot karban tartani, onnan a 
hordalékot (földet) és szemetet eltávolítani, kiemelni, gaztól és egyéb szennyeződéstől 
mentesíteni; 

Az (5) bekezdés szerint a csapadékvíz-elvezető, szikkasztó árokból az árok és az úttest közti 
padkára kiemelt hordalék (föld) elszállíttatásáról az Önkormányzat a helyi közút fenntartási, 
karbantartási munkálatai keretében, saját költségén gondoskodik. 

A (6) szerint a közterületeken húzódó csapadékvíz-elvezető, szikkasztó árok és az úttest 
közötti területre, padkára lombos növényzetet (fát, bokrot, cserjét), virágot telepíteni és 
nevelni a szabad vízlefolyás biztosítása érdekében tilos. 

A (7) rögzíti, hogy az útkereszteződések beláthatósága védelmében a (4) bekezdés a) 
pontjában meghatározott területen – kivéve a (6) bekezdésben meghatározott területrészt –, 
amennyiben az ingatlan útkereszteződésben fekszik, oly módon lehet bokrosítani, fásítani, 
hogy a kereszteződés metszéspontjaitól számított úttest szélén mért 15 méter hosszú, és az 
úttest szélétől az ingatlan irányába számított 2 méter szélességű sávban 70 cm-nél magasabb 
bokor, cserje nem ültethető és nevelhető, illetve fa oly módon nevelhető, hogy annak ágai, 
lombozata a földtől számított 2 méternél alacsonyabbra ne lógjon be. 
A (8) szerint a közút területének határától számított két méter távolságon túl, ill. egyéb 
közterületen fás szárú növény ültetéséhez a polgármester által – Kistarcsa Város 
Önkormányzatának, mint az érintett közterület tulajdonosának nevében – kiadott hozzájárulás 
szükséges. 
A rendelet 5. §. (2) bekezdése szerint a közterület használója köteles az igénybe vett területet 
és környezetét folyamatosan tisztán és rendezett állapotban tartani és a keletkezett hulladék 
elszállíttatásáról gondoskodni. 
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5. Környezeti nevelés és kommunikáció 
5.1. A környezettudatosság jelentősége 

Az Önkormányzat környezetvédelmi stratégiájának megfontolásakor két igen fontos nevelési, 
kommunikációs szempont merül fel a környezetvédelmi-szakmai, illetve a praktikus 
szempontokon túl: 

Mi növeli és tartja fenn a város lakosainak komfortérzetét, otthon-tudatát? 

Mi sarkallja az itt tartózkodókat (itt élőket és ide látogatókat) arra, hogy környezetük 
állapotát fenntartsák, sőt a környezetüket gondozzák, rövid és hosszabb távon is? 

A környezetvédelmi stratégia célja a fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó 
viselkedésminták elterjesztése információs eszközök (szemléletformálás, tájékoztatás, képzés 
stb.) segítségével. Így cél a város lakosai és a városba látogatók környezettudatosságának, 
környezetkultúrájának és környezet-etikájának fejlesztése, főleg a mindennapi élet területén. 

 
5.2. Kiadványok 

Kedvezőnek ítéljük, ha a helyi lapokban tematikusan csoportosítják a különböző 
rendelkezéseket, információkat. Így külön környezetvédelem-téma is létrehozható, ahol az 
apróbb híradásokon túl praktikus tanácsok, a rendelkezések környezetvédelmi jellegű részei, 
akciók, pályázatok is megjelentethetők. 

Az eseti önkormányzati kiadványokban (népszerűsítő kiadványok, plakátok, szórólapok) a 
környezetvédelem szemléletét üzenő, indirekt jelzéseket lehet akkor is elhelyezni, ha a 
kiadvány tárgya nem szorosan kapcsolódik a környezetvédelemhez. 
Jelzésértékű, ha a kiadványok környezetbarát, újrafelhasznált papírból készülnek. Az eseti és 
a rendszeres kiadványok esetében, amennyiben például újrapapírból készült nyomtatványról 
van szó, ezt érdemes jól láthatóan hangsúlyozni is a kiadványon. Ezzel az Önkormányzat 
arculata is hangsúlyozható. 
Az Önkormányzat támogathat környezetvédelmi célú elektronikus vagy papír alapú 
kiadványokat. Ezek kapcsolódhatnak a városhoz, esetleg a környezetvédelmi program 
valamely pontjának megvalósítását is szolgálhatják. Érdemes nagy súlyt fektetni a kiadvány 
színvonalára és kiadványt népszerűsíteni az Önkormányzat rendelkezésére álló csatornákon. 
Az idegenforgalmi célú kiadványokban is érdemes hangsúlyozni a környezetvédő attitűdöt, 
mivel ez vonzó, a közösségről pozitív képet közvetítő információ. Ugyanitt lehet felhívni az 
ide látogatók figyelmét a védett értékekre, érdekességekre. Ez figyelemfelkeltő, de egyben 
befolyásolja a vendég viselkedését is. 
Az Önkormányzat internetes honlapja környezetvédelmi szempontból is fontos. Ezen a 
felületen kihasználhatók az interaktív lehetőségek is (a lakosok véleményét kérni, bevonni 
őket – adott esetben környezetvédelmi témájú – döntési folyamatba). Célszerűen 
felhasználható környezetvédelmi ügyekben is, mint a tájékoztatás elektronikus formája. 
Lehetőség van környezetvédelmi feladatsorok, versenyek, akciók, stb. meghirdetésére, 
lebonyolítására is. 
 

5.3. Közvetlen kommunikáció, rendezvények 
A lakossággal való közvetlen találkozások során (lakossági fórumokon, illetve a különböző 
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előadásokon, megnyitókon, konferenciákon, stb.) javasoljuk, hogy az Önkormányzat 
képviselője ne csak a környezetvédelem általános fontosságát hangsúlyozza, hanem annak 
praktikus, mindennapi hasznát, hosszabb távon a komfortérzet növekedését, a gazdasági 
szempontokat. 
Mindenképpen javasoljuk, hogy az Önkormányzat aktív szervezőként vegyen részt a 
fontosabb környezetvédelmi rendezvények szervezésében. 
Fontos, hogy az Önkormányzat egyeztessen az iskolákkal, művelődési központokkal, nagyobb 
szórakoztató központokkal, mivel egyre gyakoribb, hogy ezek rendezvényei „lefedik” a 
környezetvédelem egyes területeit. Ilyenkor javasolt a részvétel az Önkormányzat részéről is a 
készülő vagy már hagyományos rendezvények szervezésében. 
Ilyen többé-kevésbé lefedett rendezvények az úgynevezett jeles napok (Föld napja, Madarak 
és fák napja, stb.). Javasoljuk, hogy az Önkormányzat segítse az iskolákat és más 
kezdeményezőket, hogy rendezvényük minél szélesebb körhöz jusson el, illetve, hogy 
helyszínül a város parkjait, zöldterületeit használják. Ez jelentősen népszerűsíti az adott 
helyet, rendezvényt. A rendezvényen résztvevők a kellemes élményt összekapcsolva a 
helyszínnel a későbbiekben is szívesen védik, gondozzák az adott területet. 
Rendezvényként bonyolítható egy-egy nagyobb faültetés, virágosítás. A rendezvény 
szervezésekor érdemes célcsoportot meghatározni: ez lehet valamelyik területhez tartozó 
lakóközösség (ebben az esetben a saját élményt erősíti a tevékenység), vagy csoport, pl. 
nyugdíjasok, kisiskolások, nagycsaládosok (ebben az esetben inkább a tevékenység maga, és 
nem eredménye formálja a résztvevők attitűdjét). 

Az éves rendezvényterv elkészítésekor tehát érdemes ügyelni arra, hogy környezetvédelmi 
akciók minél több célcsoportot és tevékenységet lefedjenek, ugyanakkor ne versenyezzenek 
más, támogatható tevékenységekkel. 
Nem lefedett, kifejezetten önkormányzati profilba illő rendezvény lehet például: 

 mintaprogramok indítása növényzet telepítésére, 

 ismeretterjesztő programok (pl. komposztálás, gyakorlati tanácsadással), 

 környezetvédelmi technikákat bemutató tanfolyamok, bemutatók, 

 alternatív mini-konferenciák, találkozók tanárok, nyugdíjasok, stb. számára. 
Minél több hagyományteremtő rendezvényt érdemes beindítani – ezek később „átadhatók” 
civil kezdeményezéseknek is. Mivel a környezetvédelem számos szezonális tevékenységet 
tartalmaz, érdemes az előző évi naptárat áttekintve meghatározni az ismétlődő 
tevékenységeket (parkosítások, parlagfű-gyűjtés, lombtakarítás, zöldhulladék kezelése), és 
ezekből mikro-rendezvények sorozatát felépíteni. A költségek minimális növelésével hosszú 
távon jelentős eredmény érhető el, mind a közösségformálás, mind a teljes közösségre ható 
környezeti nevelés terén. Hosszú távon kifizetődő is lehet a szervezés, hiszen egyes 
feladatokat önkéntesek vesznek át. 
Hagyományos vagy hagyományteremtő lehet például: 

 egynyári növények kiültetése adott parkba (kisiskolásoknak, családoknak), 

 parlagfű-gyűjtés (családoknak), 

 városi kerékpár- és kerekes-székes verseny tavasszal, 

 szabadtéri szemétszobor-kiállítás, 

 környezetvédő kirakodóvásár: biotermékek, környezetbarát gépek, stb. 
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5.4. Adott környezetvédelmi célok, civil aktivitás támogatása 
Érdemes gyakran, rendszeresen kiírni környezetvédelmi pályázatokat. Ezek lehetnek az 
intézmények számára kiírt pályázatok (pl. tárgyi támogatás – mikroszkóp, oktatási 
segédeszköz környezetvédelmi oktatáshoz, rendezvényhez), vagy közvetlenül a lakosokhoz, 
azok egy rétegéhez szóló pályázat (pl. adott, önkéntesen végezhető feladatra: adatgyűjtés, 
állapotfelmérés). Ez utóbbinak időnként nem annyira konkrét hasznot tulajdonítható, de 
jelentős mértékben támogatja a civil aktivitás kialakulását és fenntartását, ha egy-egy csoport 
(pl. a nyugdíjasok) bevonhatók a környezetvédelmi tevékenységbe. 

Példaként környezetvédelmi pályázat lehet: 

 adatgyűjtés a korábban a Kistarcsa területén található védett vagy védendő 
természetvédelmi értékekről, 

 kert- vagy parkrészlet-terv, park egyes tereinek átalakítása, stb., 

 szabadtéri programok megszervezése (adott célcsoportnak vagy adott alkalomra). 
Az Önkormányzat szervezhet versenyeket is. Környezetvédő jellegű verseny lehet: 

 kerékpár-, roller-, és kerekesszékes-verseny (minden kerekes, emberi erővel hajtott 
járműre vonatkozó verseny lehet játékos jellegű), 

 madáretető-szépségverseny, 

 városi szintű környezetvédelmi vetélkedő (az iskolákban lennének a selejtezők, 
előkészíthet országos versenyt is). 

Az Önkormányzat alapíthat díjakat – ezzel értékközvetítő szerepet vállal fel. A díj legyen 
jelképes (kis pénzösszeg, tárgyjutalom, oklevél, stb.), a cél egyértelmű. A legjobbak a 
meghirdetett, szabad jelölésű díjak, amelyeket a lakosság, kollégák, stb. ajánlása alapján ítél 
oda az Önkormányzat. 

Díjak lehetnek például: 

 környezetbarát munkahely a városban, 

 környezetvédő tanár/nyugdíjas/család, stb., 

 a legvirágosabb erkély/ablak, stb. 

Az Önkormányzat, ha – főleg anyagi – lehetőségei engedik, rendszeres támogatást is nyújthat. 
Rendszeres támogatás lehet például: 

 anyagok biztosítása (füvesítéshez fűmag, kisgépek, stb.), 

 helyszín, helység biztosítása (rendezvényhez, klubnak, stb.), 

 szakmai segítség biztosítása (iskolai oktatáshoz, kutatáshoz, koordinációhoz, stb.), 

 nyilvánosság biztosítása az Önkormányzat kommunikációs eszközeivel. 
A civil aktivitás alapvető a környezetvédelemben, így általában is támogatni, erősíteni kell. 
Ahhoz, hogy a lakosság lehetőségeit kiterjesszük, nemcsak a bejegyzett egyesületeket, hanem 
a csoportokat is lehet támogatni. A civil aktivitást fejleszti az is, ha egyértelmű szakmai 
segítséget, adatbázis-hozzáférést, jelentős koordinációt, vagy egyéb lehetőségeket nyújt nekik 
az Önkormányzat. 
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6. A környezetvédelmi program intézkedési terve 
 

6.1. A település környezeti célállapota 
6.1.1. Általános célkitűzések 

Kistarcsa Város Önkormányzatának kitűzött célja, hogy a megfelelő környezeti állapot 
elérésével megteremtse a településfejlesztés lehetőségét. A település természeti és környezeti 
adottságai részben kedvezőek, mely a településfejlesztés jó kiinduló alapját képezheti. Ehhez 
azonban létre kell hozni a környezet és természet tudatos és kímélő használatát biztosító 
körülményeket. 
A környezeti célállapot a természet- és környezetvédelmi szempontból kedvező módon kezelt 
környezet biztosítása a külterületen, a belterületen pedig az esztétikus településkép elérése 
mellett az egészséges, élhető tiszta települési környezet biztosítása. 

A település fejlesztésénél kitörési pont lehet a főváros közelsége, valamint a külterületen 
található érintetlen természet. Lényeges szempont a súlyosan szennyező főforgalmi út (3.sz. 
főút) környezeti terhelésének csökkentése. 
Ki kell emelni, hogy a környezet kedvezően befolyásolja a településökológiai adottságokat, 
ezért ennek javítása lényeges szempont. A település fejlesztésében együtt kell működnie a 
környező településeknek, a környezetvédelmi, természetvédelmi hatóságnak, valamit a 
Nemzeti Park Igazgatóságnak. Fontos a széleskörű társadalmi elfogadtatás, ezért a fejlesztések 
előkészítésébe szükséges bevonni a térségben környezet- és természetvédelemmel foglalkozó 
civil szervezeteket is. 
Meg kell szűntetni a potenciális szennyező forrásokat. Ösztönözni kell a rákötéseket a 
csatornahálózatra. Fel kell számolni az illegális hulladéklerakó helyeket és meg kell 
akadályozni a továbbiak keletkezését. 

Nagyobb léptékben gondolkodva tovább kell fejleszteni a már kiépített szelektív 
hulladékgyűjtési rendszert. Szintén tovább kell fejleszteni a város csapadékelvezető árok-
rendszerét. Az összegyűjtött csapadékvizet a Szilas-patakba mechanikai hordalék- és 
olajfogón keresztül lehet csak bevezetni. Meghatározott időközönként ellenőrizni szükséges a 
Szilas-patak vízminőségét és a vizes élőhely tisztaságát. 
Lényeges a kedvező célállapot elérésének szempontjából a belterületen a zöldterületek 
mennyiségi és minőségi arányának további növelése. Kiemelt jelentőségű az utak melletti 
szabad földsávok fásítása, új közparkok kialakítása, illetve a már meglévő zöldfelület 
növényanyagának megújítása. 
Célszerű tovább növelni a településen a kerékpárutak mennyiségét, biztosítva ezzel az 
egészséges közlekedés lehetőségét. A rekreációs területek növelése, játszóterek, parkok, 
ligetek létrehozása is megteremtheti a megfelelő környezeti állapotot a lakosság számára. 

A 3.sz. főút nagy mértékű forgalomterhelése miatt folyamatosan zajméréssel kell vizsgálni a 
közlekedés okozta zajkibocsátást. 

 
6.1.2. Rövidtávú célok (0–2 év) 

Kistarcsán a legnagyobb környezeti problémákat a főforgalmi út zajterhelése okozza. A 
zajterhelés folyamatos nyomon követése elsődleges feladat. A forgalom okozta porterhelés 
csökkentése, a légszennyező anyagok kibocsátásának megelőzése lényeges kérdés. 
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A város földutjai mentén is sok helyen találhatók meglévő illegális hulladéklerakók. Kiemelt 
jelentőségű az illegális lerakók felszámolása, és a további lerakás megelőzése. 
A települési szilárd hulladékkal történő komplex gazdálkodás megvalósítása rövidtávú cél. A 
hulladékgazdálkodási tervben megfogalmazott célok megvalósítására törekedni szükséges. 
Javítani kell a szelektív gyűjtés hatékonyságát. A csomagolási hulladékok visszagyűjtésének 
aránya nem csak települési, hanem országos célkitűzés.  
A Szilas-patak környezetének természet közeli állapotának fenntartása, valamit környezeti 
oktatásra történő felhasználása feltétlen feladat. Korábban a Rügyecskék Alapítvány tartotta 
fenn az „Élményösvény”-t, amelynek – a Rügyecskék Alapítvány megszűnését követően – 
jelenleg nincs megnevezett fenntartója. Az „Élményösvény” kibővítése javasolt, a vizes 
élőhely bemutatásával. 

A településen a zöldfelületek aránya az utóbbi években csökkent. Az épített környezetben a 
természet közeli zöldszigetek kialakítása elsődleges feladat. A kulturált, élhető városkép 
megteremtésében jelentős hangsúlyt kell fektetni a közterek, közterületek növénnyel, virággal 
való díszítésére. 

Rövid távú tervek között szerepel a megkezdett csatornázási munkálatok lezárása, azaz a még 
hiányzó csatornák építése a Szabadság úton, Homok dűlőn, Bartók Béla utcán, Telep utcán. 

Szintén a rövid távú tervek között szerepel a Borostyán utcában, Hunyadi utcán és a Fasor 
utcában a szilárd burkolatú út kiépítése. 

Jelenleg folyamatban van a szikkasztóárkok kiépítése a Simándy ligetben, a Móra Ferenc 
utcában, a Balczó István utcában és a Fenyves ligetben, így ezen munkálatok befejezése is 
rövid határidővel várható. 
Az önkormányzat a közlekedésbiztonság javítását tervezi. A tervek szerint forgalomlassító 
virágládákat helyeznek ki több utcában és súlykorlátos övezeteket alakítanak ki a településen. 
 

6.1.3. Középtávú célok (2–5 év) 
A lakóterületi fejlesztések a település fejlődését szolgálják, azonban ezt csak teljes 
infrastruktúra mellett lehet megvalósítani. Jelenleg a települési infrastruktúra teljes mértékben 
kiépített, azonban kihasználtsága nem 100%-os. Szorgalmazni kell a lakosság körében, hogy 
minél többen csatlakozzanak rá a kiépített rendszerekre. Sajnos a lakosság jelenlegi anyagi 
helyzete miatt kényszerítő intézkedések nem tervezhetők, azonban a vállalkozásokat, új 
építkezőket, illetve a tervezett új lakóterület tulajdonosait kötelezni lehet a teljes rendszer 
kiépülése után a rákapcsolódásra (szennyvíz hálózat). 

A szálló por és egyben a levegőszennyezés csökkentésére, 5 éven belül szükséges lenne a 
településen a teljes úthálózat pormentesítése. 

A kerékpárutak mennyiségének növelése, valamint a tömegközlekedés optimalizálása – főként 
a környezetbarát eszközök igénybevételével – középtávon megoldandó feladat. 

Középtávú cél a zöld hulladék begyűjtése, lehetőség szerint háztól (házhoz) menően. 
Folyamatos cél a lakosság minél nagyobb arányú bevonása a házi komposztálásba, és a házi 
komposztálás népszerűsítése. 
A fentiekkel összefüggésben középtávú cél az avarégetés megtiltása, a zöldhulladék alternatív 
kezelésének kidolgozásával párhuzamosan. 
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6.1.4. Hosszú távú célok (több mint 5 év) 

A legfontosabb hosszú távú cél, hogy a lakosság teljes körűen rákapcsolódjon a 
csatornahálózatra, ezáltal megszűnhet a derítőkből szivárgó szennyező-anyagok károsító 
hatása. 
A hulladékgazdálkodás területén országos koncepció a kommunális hulladékok szervesanyag-
tartalmának veszélyes összetevőinek csökkentése, a csomagolási hulladékok legnagyobb 
arányú visszagyűjtése. 

Az M0-s autópályán áthaladó forgalom következtében a zaj- és porszennyezést csökkentő 
növénysávok, illetve létesítmények építése válhat szükségessé. 

Az Önkormányzat tervei között szerepel egy hulladékgyűjtő udvar kialakítása is, esetleg 
kibővítve egy hulladékválogatóval, a háztól gyűjtött szelektív hulladék válogatására. Ezen 
nagyszabású terv megvalósíthatósága azonban nagyban függ a pályázati lehetőségektől. 
 

6.2. A célok felelősségi kör szerinti megkülönböztetése 
Az Önkormányzat feladatai közé tartozik a környezetvédelmi programban meghatározott 
célok koordinációja. 
Építési szabályozással több már megfogalmazott cél megvalósításához járulnak hozzá, így 
például a közműhálózat kihasználtságának növeléséhez, a csapadékvíz-elvezetés 
problémájának megoldásához. 

A hulladék kezelése terén is lépéseket tesznek, 2013-ban elkészült a KIVÜ Kistarcsa 
Városüzemeltető Nonprofit Kft. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terve. A szelektív 
hulladékgyűjtés fejlesztésének folyamata is az Önkormányzat feladatai közé tartozik, 
természetesen a hulladékot elszállító szolgáltatóval együtt. Az önkormányzati területen lévő 
illegális hulladéklerakók felszámolása szintén az önkormányzati felelősségek közé tartozik. 
Mivel a közterületek kezeléséért az Önkormányzat felelős, a zöldfelületi rendszer kibővítése, 
felújítása szintén önkormányzati kompetenciába tartozó kérdés. Az infrastruktúrafejlesztés és 
a településfejlesztés városi hatáskör. 

A magánterületeken feltárt környezetvédelmi probléma megszűntetésében kezdeményező 
félként jelenhet meg az Önkormányzat, ám az ingatlan rendbetételéért a tulajdonos felelős 

A 3.sz. főút zajkibocsátásának mérését a főút kezelője is végezheti. A mért adatok 
megküldését az Önkormányzat kérheti és a kapott eredmények alapján dönthet a további 
intézkedésekről. 
A Szilas-patak, mint vizes élőhely védelme a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal 
együttműködve is kialakítható. 
 

6.3. Az intézkedési terv felosztása 
Az intézkedési tervet a korábbi elemzések során is figyelembevett elemekre vonatkozóan 
dolgoztuk ki, az alábbiak szerint: 

– levegőminőség, zaj és rezgés, közlekedés, 
– felszíni és felszín alatti vizek, földtani értékek, 
– élővilág a városban, zöldterületek, természetvédelem 
– közterületek tisztán tartása, gondozása, 
– hulladékkezelés, 
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– az épített környezet védelme 
– környezeti nevelés, kommunikáció. 

Az intézkedési terv az adott elemre vonatkozóan első lépésben általános intézkedési 
javaslatokat fogalmaz meg, majd a következő fejezetben rögzítjük a részletes intézkedési 
javaslatokat, programpontokat. 
 

6.4. Általános intézkedési javaslatok, előírások 
 

6.4.1. Levegőminőség, zaj- és rezgés elleni védelem, közlekedésszervezés 
A településen és térségben a levegő állapota kritikus a közlekedés, az ipar és a mezőgazdaság 
szennyezőanyag kibocsátása és por felkavarása miatt. A közlekedés hatására a burkolatlan 
utakon képződő por is terheli a környezetet. 

A mezőgazdasági művelés okozta por időszakos jellegű, azonban a művelési technológiák 
fejlődésével ez csökkenő tendenciát mutat. A levegőt terhelő ipari tevékenysége, üzemeltetése 
kielégítő, azonban folyamatos ellenőrzésre van szükség a környezetvédelmi hatóság által. Az 
Önkormányzat feladata az, hogy az esetleges szennyezőforrásokról a Környezetvédelmi 
Felügyelőséget értesítse. 
A levegő minőség javítására kialakítandó program fontos része a levegő, mint környezeti elem 
állapotának folyamatos nyomon követése, a szálló és ülepedő por időszakos mérése, valamint 
a burkolatlan utak fejlesztése, aszfaltozása. 

 
A belterületi település részeket keresztülszelő 3.sz. főút zajterhelése jelentős probléma. A 
kiépült M0 autópálya miatt csökkent a belterületen keresztülmenő forgalom, mégis javasolt az 
utak mentén zajvédő növényzet telepítése. Folyamatos méréssel figyelni szükséges a forgalom 
okozta zajterhelést, hogy azzal bizonyíthatóak legyenek napi, havi, időszaki csúcsok. 
A belterületi forgalomból származó zajkibocsátás kompenzálására a zöldszigetek betelepítése 
nyújthat megfelelő megoldást, így a környezetvédelmi programpontok összekapcsolhatók és 
rendszerként működnek. 

 
A közlekedésszervezés érdekében szükséges lenne folyamatosan mérni a főút forgalmának 
nagyságát és annak zajterhelését, hogy a kritikus ponton megtörténhessen a beavatkozás. 
Szükség van továbbá a belterületi és a külterületi utak aszfaltozására felújítására, 
pormentesítésére. 
A forgalmas útszakaszokon a biztonságos közlekedés megteremtése (3.sz. főút, HÉV vonal 
alatti aluljáró), forgalom technikai eszközök beiktatásával, forgalmi rendváltozással 
elsődleges cél. 

A gyalogos forgalom számára a megfelelően felfestett gyalogos átkelő helyek számának 
növelésével csökkenthetők a balesetek száma. 

A tömegközlekedés átszervezése révén, főként a környezetkímélő járművek igénybevételével 
fokozható a környezeti állapot megőrzése. A legnagyobb potenciállal a HÉV rendelkezik. Az 
egyéb tömegközlekedési lehetőségek fejlesztése is kiemelt feladat. 
A településen fejlesztésre kerülő kerékpárút hálózat csökkentheti a közúti forgalmat, valamint 
a sportolni vágyóknak is lehetőséget nyújtana az egészséges módon történő közlekedésre. 
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6.4.2. Felszíni és felszín alatti vizek, földtani értékek 
Amennyiben a településen és környékén keletkező összes szennyvíz a csatornahálózatba 
kerül, akkor megszűnik a talaj- és a talajvíz terhelése is. 
A nem szakszerűen kialakított szennyvízgyűjtőket fel kell számolni, és a szennyvízcsatornára 
való rákötésig a szennyvizet zárt szennyvíztárolókba szükséges gyűjteni. A csapadékvíz 
elvezető árkokat rendszeresen karban kell tartani. A fejlesztéseket megelőzően az adott 
területrészeken a talaj- és a felszín alatti vizek védelme érdekében az esetleges 
szennyeződéseket fel kell tárni. Az új lakóterületeken az építkezést csak teljes körű 
közművesítés után lehet megkezdeni. 
A szennyvízszikkasztókat és a nem vízzáróan kialakított szennyvízgyűjtőket fel kell tárni. A 
szennyvízcsatornára való rákötésig a szennyvizet zárt, szivárgásmentes tárolóban kell gyűjteni 
és szippantókocsival a települési folyékony kommunális hulladék kezelésére engedéllyel 
rendelkező befogadóhoz kell szállítani. A feltárást követően a zárt gyűjtők kialakítására, 
illetve a közcsatornára való rákötés elrendelésére ütemtervet kell készíteni. 

A település csapadékvíz- elvezető rendszerét – árkokat – rendszeresen karban kell tartani. 
Csapadékvíz-elvezető árkokba szennyvíz nem vezethető. 

Nagyon fontos a talaj és a vízminőség védelme szempontjából, hogy az ipari 
tevékenységekből eredő szennyvizek összetételével kapcsolatban pontos képet kapjon az 
Önkormányzat. A szennyvíz minőségének nyomon követése megelőzheti a koncentrált 
szennyezőanyag kibocsátásokat. Az ipari területekről érkező csapadékvíz időszakos 
vizsgálatával csökkenthető a Szilas-patakba jutó szennyezések mennyisége. A kibocsátó 
azonosításával egyidejűleg szankcionálhatók a további kibocsátások. 

 
A Környezetvédelmi Felügyelőség előírásai a felszín alatti környezet védelme szempontjából 

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a jelen 
környezetvédelmi programban foglalt célkitűzéseket kármentesítés szempontjából elfogadta, 
amelyet a KTF:2944-1/2015. iktatási számú véleményében rögzített (4.sz. melléklet). A 
Felügyelőség az említett véleményében az alábbiak betartását írta elő (4.sz. melléklet): 

 A Kvtv. 101. § (2) bekezdés c) pontja szerint a környezethasználó köteles 
környezetkárosodás bekövetkezése esetén minden lehetséges intézkedést megtenni a 
környezetkárosodás enyhítése, a kárelhárítás, illetve a további környezetkárosodás 
megakadályozása érdekében, így különösen haladéktalanul ellenőrzése alá vonni, 
feltartóztatni, eltávolítani, vagy más megfelelő módon kezelni a környezetkárosodást 
okozó anyagokat, illetve más károsító tényezőket azzal a céllal, hogy korlátozza, vagy 
megelőzze a további környezetkárosodást és az emberi egészségre gyakorolt 
kedvezőtlen hatásokat, vagy a környezeti elem által nyújtott szolgáltatások további 
romlását. 

 A Kvtv. 101. § (2) bekezdés d) pontja szerint a környezethasználó köteles a 
környezetkárosodás bekövetkezése esetén az eredeti állapotot vagy a külön 
jogszabályban meghatározott, az eredeti állapothoz közeli állapotot helyreállítani. 

 A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 21. § (1) 
bekezdése szerint „a pontszerű szennyező forráshoz tartozó valószínűsíthető 
szennyezettség, illetve károsodás esetén a 19. § (9) bekezdésében foglaltak 
figyelembevételével a köz érdekében kármentesítést kell végezni”. 
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 A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése 
értelmében, vízvédelmi és vízügyi hatóságként és szakhatóságként első fokon, a 
területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság jár el. 

 A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontja alapján „a vízvédelmi 
hatóság és a vízügyi hatóság önállóan, illetve a vízügyi igazgatóság bevonásával 
intézkedéseket tesz a szennyező anyagok felszín alatti vízbe, illetve a földtani közegbe 
történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására a 10-11. § 
figyelembevételével”. 

 
6.4.3. Élővilág a városban, zöldterületek, természetvédelem 

A település környezete helyenként viszonylag érintetlen. Ezt az állapotot meg kell őrizni, 
illetve törekedni kell arra, hogy ez a rendkívüli érték megmaradjon. A Szilas-patak és a patak 
menti vizes élőhelyek védelmét biztosítani kell, hogy továbbra is számos védett növény és 
állat élőhelyét biztosítsa. A területen egy oktató- és tanösvény – a jelenleg is meglévő 
„élményösvény” mellett – kialakítása remek környezeti nevelő helyszínt biztosíthat a helyi és 
környező települések iskolái és érdeklődői számára. A vizes élőhely feltételének megtartása a 
patakokban a vízminőségétől is függ, így annak minőségét meg kell őrizni, vagy javítani 
szükséges, mivel ez a természetvédelem szempontjából lényeges feladat. A patak burkolása, 
és mesterséges patakmederbe szorítása megakadályozandó. 
A települési zöldfelületek növelése szükséges a településkép kedvező kialakítása, valamint a 
por- és zajterhelés mérséklése szempontjából. 
Meglévő zöldfelület felújítása lényeges feladat a településkép javításán kívül 
környezetvédelmi szempontból is, hiszen a szakszerű növénytelepítés hozzájárul a település 
tisztaságának megőrzéséhez, a levegőben található szennyező és allergén anyagok 
megkötéséhez. 
Utak mellett, a füvesített padkák mentén a közlekedési és mezőgazdasági eredetű porterhelést, 
valamint az allergén növények elterjedését csökkentő növényültetés a település utcáin kiemelt 
jelentőségű feladat. 

A zöldfelület fejlesztése a zöldszigetek létrehozásával, valamint parkok, pihenőhelyek, 
játszóterek kialakítás is elsődleges cél. A zöldszigetek létrehozásánál az őshonos növények 
telepítést kell előnyben részesíteni. 
Az országos védelem alatt álló természetvédelmi területek, ökológiai folyosók és NATURA 
2000 területek védettségét helyi szabályozásokkal és ismeretterjesztéssel, oktatással is 
biztosítani szükséges. 

 
A Környezetvédelmi Felügyelőség előírásai táj- és természetvédelmi szempontból 

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a jelen 
környezetvédelmi programban foglalt célkitűzéseket táj- és természetvédelmi szempontból 
elfogadta, amelyet a KTF:2944-1/2015. iktatási számú véleményében rögzített (4.sz. 
melléklet). A Felügyelőség az említett véleményében az alábbiak betartását írta elő (4.sz. 
melléklet): 

– Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényben (a 
továbbiakban: OTrT tv.) lehatárolt országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó 
övezetét a város közigazgatási területe több helyen érinti. 



Kistarcsa 2014–2019 időszak
Környezetvédelmi Program 

Budapest, 2014. augusztus 51 LAWAND Mérnöki Iroda 

– A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 4. §(l) bekezdése szerint „A Natura 2000 területek 
lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, az l-3. számú 
mellékletben meghatározott fajok és a 4. számú mellékletben meghatározott élőhely 
típusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, 
valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, 
illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.” 

– A Tvt. 5. § (l) bekezdése értelmében „Minden természetes és jogi személy, valamint 
más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a 
tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások 
megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás 
előtti állapot helyreállításában.” 

– A Tvt. 17. § (1) bekezdése értelmében „a 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek 
megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének 
megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek 
kíméletével kell végezni.” 

– A Tvt. 8. § (1) bekezdése szerint „a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, 
életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.” 

– A Tvt. 31. § alapján „tilos a védett természeti terület állapotát (állagát) és jellegét a 
természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztatni.” 

– Az OTrT tv. 18. § (l) bekezdése a következőket állapítja illeg az ökológiai folyosó 
övezetéről: „az ökológiai folyosó övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető 
ki, kivéve, ha:  

a) a települési területet az ökológiai folyosó vagy a magterület és az ökológiai 
folyosó körülzárja, és 
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.” 

 
6.4.4. Közterületek tisztán tartása, gondozása 

Folyamatos feladatot jelent a közterületek állapotának javítása. Ennek keretében első lépésben 
célszerű a rendezendő területek kijelölni, majd lakossági, közületi, stb. programokat indítani a 
kijelölt helyszínek megtisztítására, ápolására. 
Külön feladat a szemét eltakarítása, a kialakított „jó” és „tiszta” állapot hatósági ellenőrzése. 
Ez történhet lakossági jelzések alapján vagy szisztematikus rendszerben. Szinten kiemelt 
feladat az utcabútorok általános javítása, majd állapotuk folyamatos figyelemmel kísérése. 

Ki kell jelölni a gyakran látogatott helyeket (például játszóterek) és a külön figyelmet érdemlő 
köztárgyakat, amelyeket kiemelten kell kezelni. 

A rossz állapotú műtárgyak tulajdonosait fel kell kérni javításra. 
 

6.4.5. Hulladékgazdálkodás 
Bár a szelektív hulladékgyűjtés már 2011-ben bevezetésre került a településen, a szelektív 
hulladékgyűjtés hatékonyságát növelni szükséges. Szintén célszerű a veszélyes hulladékok 
gyűjtésének fontosságát hangsúlyozni, a veszélyes hulladék átvételi pontok, lehetőségek 
számának növelésével. 
A településen fellelhető illegális hulladéklerakók felszámolása, az azok okozta tájsebek 
helyreállítása fontos célkitűzése Kistarcsának. 
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A jogszabályok meghatározzák a hulladék tulajdonosára vonatkozó szabályokat, azaz ha a 
hulladék tulajdonosa nem ismert, akkor az ingatlan tulajdonosáé a hulladék, így az ezzel járó 
kezelési költségek is (szállítás, kezelés, hasznosítás vagy ártalmatlanítás). Közterület esetében 
mindez az Önkormányzatokat terheli. 
Az illegális hulladék lerakók keletkezésének megelőzési módjai közé tartozik a megfelelő 
tájékoztatás, tudatformálás, alternatíva nyújtása (hulladékudvar, konténersziget), valamint a 
jogi szabályozás. 

Felétlenül fontos a hulladékszállítás nyomon követhetősége, mely alapján megállapítható a 
keletkezett hulladék kinek, mikor, hogyan került átadásra (szállításra) majd azt követően a 
szállító milyen helyre helyezte el az adott hulladékot. 
Fontos, hogy az építéseknél és a bontásoknál az építtető, vagy szolgáltató bizonyítani tudja, 
hogy az építésből és bontásból származó hulladék mely telephelyen került ártalmatlanításra. A 
hulladék átvevőjének igazolást kell kiadnia a kezelt hulladékokról. 

A települési folyékony hulladék elszállítása és annak bizonylatolása is a hulladékok 
jogszabály szerinti kezelésének nyomon követhetőségét segíti. 

 
A Környezetvédelmi Felügyelőség hulladékgazdálkodási előírásai 

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a jelen 
környezetvédelmi programban foglalt célkitűzéseket hulladékgazdálkodási szempontból 
támogathatónak ítélte, amelyet a KTF:2944-1/2015. iktatási számú véleményében rögzített 
(4.sz. melléklet). 

A Felügyelőség az említett véleményében az alábbiak betartását írta elő (4.sz. melléklet): 
– A települési hulladékkezelés közszolgáltatásban történő elvégzése során a hulladékról 

szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [a továbbiakban: Ht.] V. fejezet, illetve a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 
31.) Korm. rendelet előírásait kell figyelembe venni. 

– A későbbi tevékenység során a jogszabályváltozásokra figyelemmel, a hatályos 
rendelkezések betartása szükséges, különös tekintettel a hulladéklerakással. valamint a 
hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. 
(IV.5.) KvVM rendelet vonatkozásában. 

– A területek fejlesztésével együtt járó építkezések, mélyépítési- és rendezési 
munkálatok során keletkező hulladékokat a Ht.. előírásai szerint kell kezelni. 

– A szelektíven gyűjtött hulladékok részarányának növelése érdekében a szelektív 
hulladékgyűjtő rendszer megfelelő üzemeltetését, fejlesztését szorgalmazni kell (pl. a 
házhoz menő gyűjtőrendszer fejlesztésének támogatásával). A háztartásokban, illetve 
egyéb termelőknél keletkező veszélyes hulladékokkal kapcsolatban be kell tartani a 
hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezéseket. 

– A veszélyes hulladékok lakossági hulladékba való keveredésének csökkentése 
érdekében célirányos gyűjtési akciók megtartását, illetve hulladékgyűjtő udvar 
megvalósítását és üzemeltetését szorgalmazni kell. 

– A biológiailag lebomló szerves anyag hulladéklerakón történő elhelyezésének 
csökkentését kiemelten kell kezelni. A közszolgáltatás keretein belül működő szelektív 
gyűjtés ("zöldjárat") mellett a házi komposztálás minél nagyobb arányú elterjedését is 
szorgalmazni, támogatni kell. 

– A Ht. 61. § (4) bekezdésének figyelembevételével az illegálislerakásokat fel kell 
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számolni és a területek ellenőrzését meg kell oldani, az ütemezést ki kell dolgozni. 

– Az érintett területeken keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok 
ártalmatlanításra, hasznosításra történő átadása csak az adott hulladékokra érvényes 
kezelési engedéllyel rendelkező vállalkozásnak történhet. A kezelési engedély 
meglétéről a hulladék átadását megelőzően meg kell győződni. 

– Az építkezések és a bontások során figyelembe kell venni a Ht. és annak végrehajtására 
kiadott rendeletekben foglalt előírásokat, az építési és bontási hulladékok kezelésének 
részletes szabályiról szóló hatályos jogszabályban foglalt előírásokat. 

– A települési szilárd hulladékok és a veszélyes hulladékok kezelésének feltételeit a 
hatályos hulladékgazdálkodási jogszabályok határozzák meg. 

– Feltöltést kizárólag hulladéknak nem minősülő, szennyeződésmentes, a Ht. 9. § (1) 
bekezdésében foglalt hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek teljesülését 
igazoló dokumentummal rendelkező inert anyaggal, tiszta talajjal lehet végezni. A 
mélyépítési munkálatok során esetlegesen felszínre kerülő szennyezett anyagok 
szakszerű kitermelésével és ártalmatlanításával mentesítendő a beépítésre kerülő 
ingatlan. 

– A Ht. 62. § (1) bekezdése alapján a területeken hulladékgazdálkodási tevékenység 
kizárólag a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető. 

– A tervezési területen hulladékot - tekintet nélkül annak veszélyességére - elhelyezni, 
lerakni tilos. 

– A projektek során figyelembe kell venni a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 
27.) VM rendelet, valamint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet előírásait. 

– Hulladékgazdálkodási szempontból speciális szabályozást tartalmaz az egyes 
létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól szóló 
246/2014 (IX. 29.) Korm. rendelet, a biohulladék kezeléséről és a komposztálás 
műszaki követelményeiről szóló 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet, és a nem emberi 
fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi 
szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V.8.) VM rendelet. 

– A kivitelezési munkálatok, illetve az üzemeltetés során keletkező hulladékok 
nyilvántartása és az adatszolgáltatás a hatályos jogszabályok előírásai szerint 
végzendő. 

– A területfejlesztési koncepció megvalósításánál figyelembe kell venni a Ht.-ben 
foglaltakat, különös tekintettel a hulladékhierarchiára vonatkozó 7. §-t, a 
hulladékbirtokos kötelezettségeit tartalmazó 31. §-t és a települési önkormányzatra 
vonatkozó szabályokat tartalmazó 33. §-t. 

– Tekintettel arra, hogy a program a 2015-2019. évig tartó időszakot öleli fel, ezen 
időszak fejlesztési prioritásait alapozza meg, így a fentiekben a Felügyelőség 
figyelembe vette a Ht.: 92. §-ában foglaltakat, melyek: 

,,(1) 2020. december 31-ig a háztartási, valamint a háztartásihoz hasonló hulladék 
részét képező papír-, fém-, műanyag- és üveghulladék újrahasználatra 
előkészítésének és újrafeldolgozásának együttes mértékét a képződött 
mennyiséghez viszonyítva tömegében országos szinten legalább 5O%-ra kell 
növelni. 
(2) A települési hulladék részeként lerakásra kerülő biológiailag lebomló 
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szervesanyag mennyiséget - a települési hulladéklerakóban évente lerakott 
hulladék mért összetételét és az összetevők tömeg szerinti megoszlását alapul véve 
- az 1995-ben országos szinten képződött, a települési hulladék részét képező 
biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiséghez képest 2016. július 1-jéig 35%-
ra, azaz 820 000 tonna alá kell csökkenteni. 

(3) 2020. december 31-ig a nem veszélyes építési-bontási hulladék - a föld és a kő 
kivételével - újrahasználatra előkészítésének, újrafeldolgozásának és egyéb, 
anyagában történő hasznosításának - ideértve a feltöltési műveleteknél más 
anyagok helyettesítésére használt hulladékot - együttes mértékét a képződött 
mennyiséghez viszonyítva tömegében országos szinten legalább 70%-ra kell 
növelni.” 

– A későbbi tevékenység végzése során a további jogszabályváltozásokra figyelemmel, a 
hatályos rendelkezések betartása szükséges. 

 
6.4.6. Az épített környezet védelme 

A környezet és a természet védelme, valamint az emberi lakókörnyezet fejlesztése érdekében 
a településszerkezet változásait össze kell hangolni. A szabályozási tervben foglalt belterületi 
fejlesztési elképzelések nem sértik a hosszú távú környezet- és természethasznosítás érdekeit. 
A jellegzetes kertvárosi jelleget biztosító településszerkezet és ingatlan építések szabályozása 
élhető, természet közeli életteret biztosít a lakosok részére. 
A tervezett infrastruktúra fejlesztések révén csökkenhetnek a környezeti ártalmak, a káros 
kibocsátások. A burkolt utak és csapadékvíz elvezető rendszer beruházások megvalósításával 
javulhat a levegő minősége, megelőzhetőek az utóbbi években jellemző heves záporok okozta 
csapadékvíz elöntések. 
A településen található védett objektumok állagának óvása fontos feladat, hiszen a település 
értékeit meg kell védeni. Az állagmegóvással, restaurálással kapcsolatos feladatokat a 
lehetőségektől függően maximálisan el kell látni. 

 
6.4.7. Környezeti nevelés, kommunikáció 

A környezetvédelmi programok céljainak és várható eredményeinek kommunikálása a 
lakosság irányába elengedhetetlenül fontos a program sikeres megvalósításhoz. 

Az emberekkel való elfogadtatáshoz segítségül kell hívni a marketing kampányok 
lehetőségeit. Különösen fontos az iskolákban, az óvodákban a környezeti nevelés 
megteremtése, mivel a gyerekek sokkal fogékonyabbak ezekre az eszmékre, gondolatokra és 
nagyon jól át tudják adni a szüleik felé a megtanultakat. 

A környezeti nevelés szemléltető példája lehet a természetes élőhelyek bemutatása, a már 
meglévő „élményösvénnyel” és a Szilas-patak vizes élőhelyein kialakítandó oktató és 
tanösvény megvalósításával. 
A környezetvédelmi célú beruházások helyszínlátogatása során a gyerekek tapintható 
közelségből láthatják, sajátíthatják el, hogy milyen létesítmények szükségesek ahhoz, hogy a 
környezetvédelemi, hulladékgazdálkodási és természetvédelemi tevékenységek élhető 
környezetet biztosítsanak számukra és a jövő generációi számára. 
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6.4.8. Az Önkormányzat javasolt általános intézkedési feladatai Pest Megye Közgyűlésének 
Elnöke véleményét figyelembe véve 

Pest Megye Közgyűlésének Elnöke Kistarcsa Környezetvédelmi Programjára vonatkozóan a 
15-2/2015 iktatási számú, 186-13/2014. hivatkozási számú levelében rögzítette véleményét  
(6.sz. melléklet). 

Az említett vélemény 6. pontjában javasolta megvizsgálni az Önkormányzat érintettségét az 
egyes témakörökben. Mivel a felsorolt feladatok túlmutatnak a Környezetvédelmi Program 
keretein, így az említett vélemény 6. pontja szerinti feladatokat javasolt általános intézkedési 
feladatok közé besorolni, és az Önkormányzat döntésétől függően időütemezetten elvégezni, 
illetve elvégeztetni, a Környezetvédelmi Programtól függetlenül. Az egyes szakértői 
felmérések, vélemények, értékelések információit (dokumentumait) a Környezetvédelmi 
Program következő esedékes felülvizsgálata során javasolt figyelembe venni. 
 

6.5. Részletes intézkedési terv 
 

6.5.1. Levegőminőség, zaj- és rezgés elleni védelem, közlekedésszervezés 
 

1. sz. program Belterületi utak pormentesítése, burkolása 
A program célja: A levegőszennyezés és a zajterhelés csökkentése a város belterületén. 

A program indoklása: A település belterületein vezető utak forgalma a por - és zajterhelés 
révén fokozottan szennyezi a lakókörnyezetet. A környezeti állapotok 
javítása ezen utak fejlesztésével, pormentesítésével, burkolásával 
oldható meg. 

Megvalósulás: A 2008–2013. programidőszak alatt megvalósult a Burillák Mihály 
utca és a Fenyves utca szilárd burkolatának kiépítése. 

Feladatok: A belterületi utak pormentesítésének, burkolásának folytatása. 
Ütemezés: 2014–2019. 

Rövid távú cél: Az Önkormányzat rövid távú tervei között szerepel a Borostyán 
utcában, Hunyadi utcán és a Fasor utcában a szilárd burkolatú út 
kiépítése. 

Felelős: Önkormányzat 

 

2. sz. program Környezeti hatások nyomon követése (monitoring rendszer 
üzemeltetése, por- és zajmérések) 

A program célja: A településen a környezetet érő káros szennyezések mértékének 
folyamatos nyomon követése. 

A program indoklása: A település határán húzódó nagy forgalmú utak hatásainak nyomon 
követése, és az intézkedések megtétele. 

Megvalósulás: – 

Feladatok: Megfelelő monitoring rendszer megtervezése, kiépítése és 
üzemeltetése, porterhelés és zajmérések végzése. 
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Ütemezés: 2014–2019. 

Felelős: Önkormányzat 
 

3. sz. program Stratégiai zajtérkép és intézkedési terv összeállítása 
A program célja: A nem várt események kezelése. 

Előírások: A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 48/E. § b) bekezdése szerint „a 
települési környezetvédelmi programnak a település adottságaival, 
sajátosságaival és gazdasági lehetőségeivel összhangban - a 48/B. § 
(2) bekezdésben foglaltakon túl - tartalmaznia kell a zaj és rezgés 
elleni védelemmel, a külön jogszabály alapján stratégiai zajtérkép 
készítésére kötelezett települési önkormányzatok eseten a stratégiai 
zajtérképek alapján készítendő intézkedési tervekkel kapcsolatos 
feladatokat és előírásokat.” 
Kistarcsa vonatkozó intézkedési terve – a 2007. évben elkészült 
stratégiai zajtérkép alapján – 2008. évben készült. 
A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) 
Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés szerint "a véglegesített stratégiai 
zajtérképet ötévente felül kell vizsgálni, és szükség szerint módosítani 
kell." 

Feladatok: Össze kell állítani Kistarcsa Város stratégiai zajtérképét és intézkedési 
tervét. 

Ütemezés: 2016. december 31. 

Felelős: Önkormányzat 
 

4. sz. program Zaj- és porvédő zöldfelületek kialakítása a forgalmas útvonalak 
mentén 

A program célja: A környezet terhelésének csökkentése érdekében elsősorban az 
áthaladó vonalas létesítmények mellett, de a környező településekről 
érkező szennyezések kiküszöbölése érdekében is szükséges a zaj- és 
porvédő zöldfelületek kialakítása. 

A program indoklása: A település mellett elhaladó közutak mellett jelentős zaj- és 
porterhelés figyelhető meg. A környező településeken lévő üzemek 
légszennyezése is jelentős. A levegő minőségének javítása és a 
zajterhelés csökkentése is elérhető a megfelelő helyen és megfelelő 
módon kialakított zöldfelületek révén. 

Megvalósulás: – 

Feladatok: Kapcsolatfelvétel a 3.sz. főút és az M0 autópálya kezelőjével, az 
útpályák mentén tervezett zöldfelületek kapcsán. Szükség esetén 
javaslat benyújtása a város számára optimális változat bemutatásával. 
Meg kell határozni az Önkormányzati kezelésben lévő útszakaszok 
mentén a zöldfelületek szükségességét, hely (szakasz) kijelöléssel, 
majd szakszerű tervezést követően megvalósítás és üzemeltetés 
(fenntartás). 
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Ütemezés: 2014–2019. 

Felelős: Önkormányzat 
 

5. sz. program A közlekedésbiztonság javítása 
A program célja: A városban a forgalomcsillapítás rendjét folyamatosan felül kell 

vizsgálni, azt fejleszteni kell, hiánya esetén ki kell alakítani. A 
település belső közlekedésében olyan biztonságtechnikai beruházások 
elvégzése, mely megakadályozza a balesetek kialakulását. 

A program indoklása: Napjainkban oly mértékű a közlekedési forgalom a település belső 
területén, hogy sűrűn alakulnak ki balesetek. A balesetek 
megelőzésére szükséges a biztonságtechnikai eszközök kialakítása. 

Megvalósulás: Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (I.24.) 
számon rendeletet alkotott a helyi közútra történő behajtás 
korlátozásáról.  
A rendelet célja, hogy megállapítsa a helyi közutak és műtárgyak 
állagának megóvására, fenntartására, a helyi közutakon a biztonságos 
közlekedés fenntartására vonatkozó szabályokat, valamint 
meghatározza a jelzőtáblával elrendelt, korlátozott forgalmú közútra 
történő behajtás rendjét. 

Feladatok: Kapcsolatfelvétel a 3.sz. főút kezelőjével, a tervezett 
biztonságtechnikai beruházások kapcsán. 

Javaslatok összegyűjtése lakosoktól, képviselőktől a 
forgalomcsillapítást illetően. 

Tapasztalatok feldolgozása, a jelenlegi közlekedési helyzet, funkciók 
értékelése. 

Az elkészült forgalomcsillapítási terv megvalósítása az egyes 
területekre. 

Az elhatározott intézkedések hatósági, tulajdonosi, kezelői 
egyeztetése (szükség szerint). 

Előzetes lakossági előkészítés. 
Fokozatos megvalósítás az egész városban 

Ütemezés: 2014–2019. 
Rövid távú cél: Az Önkormányzat rövid távú tervei között szerepel, hogy 

forgalomlassító virágládákat helyeznek ki több utcában és 
súlykorlátos övezeteket alakítanak ki a településen. A rövid távú célok 
terveinek összeállítása folyamatban lévő munka. 

Felelős: Önkormányzat 

 

6. sz. program Kerékpár utak kiépítése 
A program célja: A város közlekedés hálózatának fejlesztése, mozgás kultúra 

népszerűsítése. 

A program indoklása: A természetes módon közlekedni kívánónak is biztosítani szükséges a 
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kerékpárutat. Az egészséges közlekedési lehetőség megteremtésével 
csökkenthető a gépjármű forgalom, és közvetett módon a káros 
kibocsátások. 

Megvalósulás: – 
Feladatok: Meg kell határozni a kerékpárutak tervezett helyét, majd egyeztetni 

kell a szakhatóságokkal. Elvi hozzájárulás esetén szakszerű tervezés, 
megvalósítás és üzemeltetés (fenntartás). 

Ütemezés: 2014–2019. 
Felelős: Önkormányzat 

 

7. sz. program Téli síkosság-mentesítés környezetkímélő módszerekkel 
A program célja: Megfelelő környezetkímélő módszerek alkalmazása a téli síkosság-

mentesítés során. 

A program indoklása: Az utak fenntartása során kiemelt figyelmet kell fordítani a téli 
síkosság-mentesítés során a növényzet és a felszín alatti vizek 
védelme érdekében a környezetkímélő anyagok és módszerek 
használatára. 

Megvalósulás: A KIVÜ Kft. környezetkímélő módszereket alkalmaz a téli síkosság-
mentesítés során. 

Feladatok: Folyamatosan figyelemmel kell kísérni az új környezetkímélő 
módszerek megjelenését, hatásosságát, megfelelő hatásfok esetén 
azok alkalmazását be kell vezetni. 

Ütemezés: 2014–2019. 

Felelős: KIVÜ Kft. 
 

6.5.2. Felszíni és felszín alatti vizek, földtani értékek 
 

8. sz. program Csapadékelvezető árkok tisztítása, javítása, a hiányzók kiépítése 
A program célja: A település csapadékvíz elvezető árkainak javításával, kiépítésével 

csökkenthetők a heves záporok okozta elöntések. 
A program indoklása: A település új részein nincsenek teljes körűen kiépítve a csapadékvíz 

elvezető csatornák, a régi részek eliszapolódtak, melyek az esőzések 
alkalmával kiönthetnek, így veszélyeztetik a település lakóházait. 

A település csapadékvíz-elvezetésére egységes terv kidolgozása 
szükséges. Különösen fontos ez az új beépítés-fejlesztések miatt, 
mivel a további burkolt felületek – épületek, utak – jelentős többlet 
csapadékvizek összegyülekezését fogják okozni. 

A csapadékvíz-elvezetés szempontjából elsődlegesnek tartjuk a 
jelenlegi árokrendszer vízszállító-kapacitásának szinten tartását, 
melyet csak megfelelő karbantartással lehet eszközölni. 
Az új beépítési területeken vegyes rendszert, zárt csapadékcsatorna-
hálózatot, felszín közeli zárt csatornát és nyílt árok hálózatot célszerű 
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kialakítani. 

A nagy lejtésű fejlesztési területeknél a domboldalról hirtelen 
lezúduló csapadékvizek felfogására és késleltetésére övárkot, 
csapadék-víztározót kell építeni, melynek vizét hordalékfogón 
keresztül lehet bevezetni a belterületi hálózatba. Az élővíz 
befogadókba csak tiszta csapadékvíz vezethető be.  
A csapadékvíz-elvezető rendszert előre a többi közmű építésével 
egyidejűleg, azokkal összehangoltan kell megtervezni. A térszín felett 
megjelenő vízelvezető árkok a környezetalakítás szempontjából 
meghatározóak formájukkal, helyigényükkel. 
Az élővíz befogadóba csak hordalékfogón átvezetve történjen a 
bevezetés. 
Csapadékvíz-elvezető hálózatba szennyvíz nem bevezethető. 

Az olaj- és hordalékfogó műtárgyak, létesítmények telepítése vízjogi 
létesítési engedély köteles. 

Megvalósulás: Az új beépítésű területek nagy részén megtörtént a szikkasztó árkok 
kiépítése. 

A felszíni vízfolyások vízvédelmi célú karbantartása, a vízhasználatot 
akadályozó vízminőségi károk megelőzése, csökkentése, elhárítása 
érdekében 2013. évben a Rózsa-patakon medertisztítási feladatokat 
végeztetett az Önkormányzat, valamint kitisztíttatta a fő csapadékvíz-
gyűjtő csatorna alsó, befogadóhoz csatlakozó szakaszát. 

Feladatok: Teljes körű állapotfelmérést kell végezni a meglévő, a tervezett és a 
hiányzó csapadékvíz elvezető árkok, szikkasztó árkok, aknák, egyéb 
műtárgyak rendszeréről. 

Meg kell határozni a hiányokat és priorlistát kell felállítani az 
elvégzendő (pótlandó, tisztítandó, stb.) szakaszokról. 

Tervezés, engedélyeztetést, kivitelezés. 
Folyamatos állapotfenntartás, folyamatos állapotfelmérés. 

Rövid távú cél: Az Önkormányzat rövid távú tervei között szerepel szikkasztó árkok 
kiépítése a Simándy ligetben, a Móra Ferenc utcában, a Balczó István 
utcában és a Fenyves ligetben. 

Ütemezés: 2014–2019. 

Felelős: Önkormányzat 
 

9. sz. program Szennyvíz elvezető csatornahálózat kialakítása az új belterületi 
részeken, a rákötések ösztönzése 

A program célja: Az infrastruktúra kialakítása az új belterületi részeken, 
megakadályozva ezzel a ideiglenes szennyvíztározók által okozott 
talaj és talajvíz szennyezést. 

A program indoklása: A település területén számos olyan új belterületi rész alakult ki, amely 
korábban nem volt csatornahálózattal ellátva. Amennyiben a helyi 
szennyvíztározók kerülnek előtérbe, úgy nagy valószínűséggel a 
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kommunális szennyvíz a talajvízbe szivároghat, ennek megelőzése 
fontos feladat. 

Megvalósulás: Az új beépítésű területek nagy részén megtörtént a szennyvíz elvezető 
csatornahálózat kiépítése. Szintén megtörtént a szennyvíz csatorna 
kiépítése az Eperjesi úton, a Vasút utcában, a Rigómező utcában és a 
Szabadság úton. 

Feladatok: Teljes körű állapotfelmérést kell végezni a meglévő, a tervezett és a 
hiányzó szennyvíz elvezető csatornahálózat rendszeréről. 
Meg kell határozni a hiányokat és priorlistát kell felállítani az 
elvégzendő (pótlandó, tisztítandó, stb.) szakaszokról. 
Tervezés, engedélyeztetést, kivitelezés. 

Folyamatos állapotfenntartás, folyamatos állapotfelmérés. 
Rövid távú cél: Az Önkormányzat rövid távú tervei között szerepel a még hiányzó 

csatornák kiépítése a Szabadság úton, a Homok dűlőn, a Bartók Béla 
utcában és a Telep utcában. 

Ütemezés: 2014–2019. 
Felelős: Önkormányzat 

 
6.5.3. Élővilág a városban, zöldterületek, természetvédelem 

 

10. sz. program Zöldszigetek, zöld felületek, parkok létrehozása 
A program célja: A települési zöldfelületek arányának növelése és a növényállomány 

megújítása, zöldszigetek. 

A program indoklása: A településen viszonylag kevés a közcélú zöldfelület, melynek 
fejlesztésével javítható a település környezeti állapota. 

Megvalósulás: – 
Feladatok: Ahol a hely engedi, célszerű a városias beépítésű utcákban fák 

telepítését végezni, illetve a meglévő fasorokat bokrokkal 
kiegészíteni. 

A cserjesávokat a szűk hely miatt („taposási kár”) kiemelt helyen, 
kiemelt ágyásban, megfelelően széles járdák esetén javasoljuk 
telepíteni. Zárt beépítések, keskeny utcák esetén ettől a megoldástól 
sajnos el kell tekinteni. 

A parkolóhelyek mellett szükséges a zöldterületek, növények 
megvédése műszaki eszközökkel (oszlop, szintmegemelés, stb.). 

Általánosságban a tág tűrésű, nagy levélfelülettel rendelkező fajok 
telepítése kívánatos. 

A parkok, játszóterek növényesítése szempontjából a gyors 
cserjeképződést biztosító, bogyós fajok a legjobbak (madárvédelmi 
szempontból is). 
Lakóközösségek, oktatási intézmények számára javasoljuk 
örökbefogadási akciók kezdeményezését, valamint a „zöld iskola - 
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zöld sarok” mozgalom elindítását. 

Ütemezés: 2014–2019. 
Felelős: Önkormányzat 

 

11. sz. program Szilas-patak vizes élőhelyeinek megóvása, oktató és tanösvény 
létrehozása 

A program célja: A természetes élőhelyek megóvása, és azok felhasználása oktatási 
céllal. 

A program indoklása: A természetes élőhelyek megóvása alapvető természetvédelmi 
feladatunk. A megóvás mellet, környezeti nevelésre is használható, 
ahol a gyerekek is megszemlélhetik ezen értékeket. 

 A meglévő élményösvénynek jelenleg nincs fenntartója. 
Megvalósulás: A településen már kialakításra került egy „élményösvény”, mely az 

erdő természetes állapotát mutatja be, emellett egy vizes élőhely is 
található, ahol számos védett növény és állat él, melyek különleges 
természeti értéket képviselnek. 

Feladatok: Teljes körű felmérést kell végezni a Szilas-patak élőhelyeiről. 

Meg kell határozni a védendő területrészeket és az oktatási célra 
kijelölésre kerülő területeket. 

A meglévő élményösvény fenntartását meg kell oldani. 
Tervezés, engedélyeztetést, kivitelezés. 

Folyamatos állapotfenntartás, folyamatos állapotfelmérés. 
Ütemezés: 2014–2019. 

Felelős: Önkormányzat 
 

12. sz. program Védett területek megismerése és megismertetése 
A program célja: Az országos védelem alatt álló természetvédelmi területek, ökológiai 

folyosók és NATURA 2000 területek védettségét helyi 
szabályozásokkal és ismeretterjesztéssel, oktatással is biztosítani 
szükséges. 

A program indoklása: A település környezete helyenként viszonylag érintetlen. Ezt az 
állapotot meg kell őrizni, illetve törekedni kell arra, hogy ez a 
rendkívüli érték megmaradjon. 

Megvalósulás: – 
Feladatok: Fontos környezeti nevelési feladat az élővilág értékeinek, valamint a 

földtani és vízföldtani értékek megismertetése, bemutatása, esetenként 
felkutatása. 

A védettség alatt álló növényeket, növénycsoportokat óvni, védeni 
szükséges. 

A város számára jelentőséggel (értékkel, érdekességgel) bíró 
növénytani, állattani, földtani, víztani és kultúrtörténeti értékek 
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felkutatása, összegzése (szükség, illetve igény szerint civil 
szervezetek, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága, stb. 
bevonásával), adatbázis építése. 

Környezeti nevelési feladatként a város oktatási intézményeinek 
bevonása a tevékenységbe (pl. „Öröm-bánat” térképek készítésére 
vonatkozó pályázat). 
Továbbra is folytatni a város természeti értékekről szóló rendszeres 
ismertetések megjelentetését a városi lapokban és más csatornákon. 
A Nemzeti Park Igazgatósággal és természetvédelmi tevékenységet 
végző civil szervezetek, valamint oktatási intézményekkel közösen 
tanösvények, helyszíni tájékoztatásra alkalmas ismertető táblák 
kihelyezése. 

Ütemezés: 2014–2019. 

Felelős: Önkormányzat 
 

13. sz. program Parlagfű-mentesítés 
A program célja: Hosszú távú országos célkitűzés, hogy az év minden napján 30 

pollenszem/m3 alatt maradjon a levegőben a parlagfű pollenjének 
koncentrációja, a biológiai allergének okozta egészségi kockázat 
csökkentése, parlagfű elleni hatékony védelem biztosítása. 

Feladatok: A parlagfű kiirtása céljából évente akciótervet kell kidolgozni és 
annak eredményeit az év végén értékelni kell. 
A parlagfűvel borított területek felderítése, nyilvántartása, a parlagfű 
elleni védekezés elmulasztásához kapcsolódó hatósági intézkedések 
foganatosítása. 

Ütemezés: 2014–2019. 
Felelős: Önkormányzat 

 
6.5.4. Közterületek tisztán tartása, gondozása 

 

14. sz. program A város tisztasága, a tisztaság ellenőrzése 
A program célja: Az élhető környezet kialakítása érdekében törekedni kell a város köz- 

és magánterületeinek tisztaságára. 

A program indoklása: Az alaphelyzet az, hogy sok szemét és por kerül a járdákra és utakra. 
A magáningatlanokon esetenként nagy mennyiségben gyűlik fel a 
használatlan, használhatatlan tárgyak sokasága, a lom és a szemét. 

Megvalósulás: Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2012. (IV.27.) 
számon rendeletet alkotott a közterületek rendjéről 
A rendelet célja (többek között), hogy meghatározza a helyi 
adottságok figyelembevételével a közterületek használatának rendjére, 
a köztisztaságra, zöldterület kezelésre vonatkozó szabályokat. 

A közterületeken elhelyezett hulladékgyűjtők rendszeres ürítését, és a 
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közterületen esetlegesen elhagyott hulladékok elszállítását a KIVÜ 
Kft. végzi. 

Javaslatok: – Mérsékelni kell a legerősebb porforrásokat és gyorsítani a por 
eltűnését. 

 Kommunikációs eszközök használata a lakosság informálása 
céljából (információs pontok, újságcikk, „kisokos” (tájékoztató 
füzet), honlap, esetleg „Zöld szám” (infóvonal). 

 Az építkezések ellenőrzése, amely kiterjed a környező közterület 
tisztántartására, a szállításra, valamint arra, hogy a járművek ne 
hajtsanak az utakra sáros abronccsal. 

 A gyepen vagy csupasz földfelületen való parkolás visszaszorítása, 
közterületi ellenőrzéssel. 

 A legforgalmasabb helyek közelében a növényzet bővítése, azon 
belül cserjék telepítése. 

 A szemetelés visszaszorítása a közterületen (szemetelés, 
hulladéklerakás félreeső helyen, járdákon). 

 A kutyasétáltatás esetleges helyi problémáinak elemzése 
(személyes biztonság, kutyaürülék). 

 Zöldterületek védelme (gépjárművektől, rongálóktól). 

 Program indítása egyes helyek megtisztítására: 
o a megtisztítandó területek kijelölése (képviselők, civil 

szervezetek javaslata alapján), 

o a szemét eltakarítása, hatósági ellenőrzés, lakossági 
jelzések és azok érdemi kezelése (közterület-felügyelet), 

o mindezt következetesen végezve. 

 A közterületi tárgyak általános javítása (padok újrafestése, a 
kiragasztott plakátok eltávolítása a villanyoszlopokról, utcanév 
táblák folyamatos karbantartása, stb.), és ezután folyamatos 
figyelemmel kísérése (a közterületi munkások/munkavezetők, 
illetve a zöldterületeket gondozó cégek útján), s ha kell, azonnali 
javításuk. 

 A gyakran látogatott helyek (például játszóterek) és külön 
figyelmet érdemlő köztárgyak körének kiválasztása és kiemelt 
kezelése. 

 A rossz állapotú műtárgyak tulajdonosainak fölkérése a javítások, 
cserék elvégzésére. 

Ütemezés: 2014–2019. 
Felelős: Önkormányzat, KIVÜ Kft. 
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6.5.5. Hulladékgazdálkodás 
 

15. sz. program Háztartásonkénti szelektív gyűjtés kiszélesítése 
A program célja: A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése. 

A program indoklása: A hatékony szelektív gyűjtés megteremtésével csökkenthető a 
hulladéklerakóra kerülő hulladék mennyisége, nő az anyagában 
történő újrahasznosítás. 

Megvalósulás: Kistarcsa Város Önkormányzata 2011. április 1-én vezette be a 
házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. Ennek keretében a 
lakosoknak lehetőségük nyílik a papír, műanyag és fém hulladékokat 
elkülönítetten gyűjteni. 

Feladatok: A hasznosítható anyagok gyűjtésének kiterjesztése (a korábbi 
kezdeményezések tapasztalatai és a lakossági igények, hajlandóság 
alapján). 

A városi fejlesztések elvégzése: a helyszínek ésszerű kijelölése 
lakossági egyeztetéseket követően. 

Ütemezés: 2014–2019. 
Középtávú cél: Középtávú cél a zöld hulladék begyűjtése, lehetőség szerint háztól 

(házhoz) menően. Folyamatos cél a lakosság minél nagyobb arányú 
bevonása a házi komposztálásba, és a házi komposztálás 
népszerűsítése. A kertes házak tulajdonosainak ösztönzése, hogy 
komposztálják az erre alkalmas zöldhulladékot (figyelemfelkeltő 
előadások, szóróanyag, iskolai tájékoztatás, esetleg aprítógép 
vásárlása); ez jelentős részben a környezeti nevelés része. 

Hosszú távú terv: Az Önkormányzat hosszú távú tervei között szerepel egy 
hulladékgyűjtő udvar kialakítása, és a háztól gyűjtött szelektív 
hulladék válogatására egy hulladékválogató kialakítása. 

Felelős: Önkormányzat 

 

16. sz. program Illegális hulladéklerakás megszűntetése 
A program célja: A dűlőutak mellett rendszeresen helyeznek el hulladékot. Az 

illegálisan lerakott hulladék gyakran a belterületekre is benyúlik. A 
program célja a szennyezések eltávolítása és a további lerakás 
megakadályozása. 

A program indoklása: Az illegálisan lerakott hulladék veszélyezteti a környezetet. A 
hulladékból szivárgó anyagok károsítják a talajt és a talajvizet, 
valamint káros a környező flórára, faunára. A lerakott hulladék a 
tájképi potenciál értékét is jelentősen lerontja. 

Megvalósulás: Kistarcsa Város Önkormányzata folyamatosan ellenőrzi, hogy 
történik-e illegális hulladéklerakás. 

Feladatok: A lerakott hulladék mennyiségének és minőségének felmérése. 
A lerakott hulladék elszállítatása megfelelő engedélyekkel rendelkező 
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vállalkozóval. 

A további hulladék lerakásának megakadályozása. 
Ütemezés: 2014–2019. 

Felelős: Önkormányzat 
 

17. sz. program A kistarcsai Flór Ferenc Kórháznál lévő aluljáró takarítása 
Előírás: A Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Járási 

Népegészségügyi Intézete a PE-07R-034/04913-2/2014 ügyiratszámú 
véleményében a kistarcsai Flór Ferenc Kórháznál lévő aluljáró 
takarításának és tisztításának továbbgondolását javasolta (5.sz. 
melléklet) 

Feladat: Fel kell mérni a kistarcsai Flór Ferenc Kórháznál lévő aluljáró 
jelenlegi takarítási és tisztítási rendjét. 

Meg kell határozni a takarítási és tisztítási rend változtatásának 
szükségességét. 

Szükség esetén javaslatot kell összeállítani a jelenlegi takarítási és 
tisztítási rend megváltoztatására. 

Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Önkormányzat 

 
6.5.6. Az épített környezet védelme 

 

18. sz. program Védett épületek, építmények állagának megőrzése, javítása 
A program célja: A műemlékvédelem alá eső épültek, régészeti lelőhelyek megőrzése. 
A program indoklása: A településen feltárt régészeti leletek, védett épület, építmény, 

történelmi emlékek védelme, megóvása. 
Megvalósulás: A Helyi Építési Szabályzatról szóló 26/2011. (VI. 15.) számú 

önkormányzati rendelet megalkotásához az Önkormányzat külön 
Kulturális Örökségvédelmi Hatástanulmányt készíttetett. A település 
jelenleg nem rendelkezik helyi értékvédelmi rendelettel. Az újonnan 
készült Kulturális Örökségvédelmi Hatástanulmány felülvizsgálta és 
számba vette a védelemre érdemes építészeti és kulturális 
szempontból védendő értékeket, amit a Településszerkezeti és 
Szabályozási tervlapon is bemutat. Ennek segítségével sor kerülhet 
majd a helyi értékvédelmi rendelet megalkotására. 

Feladat: A helyi értékvédelmi rendelet megalkotása. 
Ütemezés: 2014–2019. 

Felelős: Önkormányzat. 
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6.5.7. Ivóvízellátás 
 

19. sz. program Az ivóvízellátás megfelelőségének áttekintése 
Előzmények: Kerepes és Kistarcsa Város Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 

Társulása a két településen szolgáltatott ivóvíz minőségének javítása 
érdekében 100%-os támogatást nyert uniós és hazai forrásból. A 
beruházás célja az érintett települések lakosságának egészséges 
ivóvízzel való ellátásának biztosítása, mivel a várost kiszolgáló közös 
vízmű által szolgáltatott ivóvíz ammónium és nitrát tartalma 
meghaladja az elfogadott határértéket. A projekt megvalósításának 
tervezett befejezési időpontja: 2015. I. félév. 

Előírás: A Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Járási 
Népegészségügyi Intézete a PE-07R-034/04913-2/2014 ügyiratszámú 
véleményében javasolta az ivóvízellátás megfelelőségének 
áttekintését a vízminőség javító program befejezését követően (5.sz. 
melléklet) 

Feladat: A vízminőség javító program befejezését követően fel kell mérni az 
ivóvízellátás megfelelőségét. 

Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Önkormányzat 

 
6.5.8. Környezeti nevelés, kommunikáció 

 

20. sz. program Környezeti nevelés, kommunikáció 
A program célja: A környezettudatos magatartás előmozdítása. 
A program indoklása: Napjainkban a környezet- és természetvédelem alapkoncepciója a 

környezettudatos nevelés, a korrekt tájékoztatás, valamint a 
folyamatos nyilvános információ- és adatszolgáltatás. 

Megvalósulás: – 
Feladatok: Továbbra is előtérbe kell helyezni, hogy a környezetvédelmi témájú 

intézkedések, ismeretek széles körben hozzáférhetők legyenek (helyi 
újságban, eseti kiadványok megjelentetésben, a város hivatalos 
honlapján, stb.). 
A környezettel kapcsolatos adatok nyilvánosságának biztosítása a 
továbbiakban is. 

 A városban rendelkezésre álló környezetvédelmi adatok 
összegyűjtése, rendszerezés és a város honlapján keresztül a 
lakossági hozzáférés kialakítása (pl.: a legközelebbi 
hulladékgyűjtő sziget vagy hulladékgyűjtő udvar helye, 
különböző típusú hulladékok elhelyezésének lehetősége, a 
vízfolyások alapvető minőségi paraméterei, forgalomtechnikai, 
légszennyezettségi és zajadatok, környezetvédelmi előadások és 
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rendezvények). 

 Országos információs rendszerekhez történő kapcsolódás 
kiépítése. 

A lakossággal való közvetlen találkozások szorgalmazása (lakossági 
fórumokon, illetve különböző előadásokon, megnyitókon, 
konferenciákon stb.). 

Környezetvédelmi rendezvények szervezése (egyeztetés iskolákkal, 
művelődési központokkal; a már hagyományos rendezvények 
segítése, új kezdeményezések támogatása). 
A programpontokhoz kapcsolódó lakossági tevékenységek 
meghatározása, ezekből hagyományteremtő rendezvények indítása. 
Éves rendezvényterv készítése minél több célcsoport és tevékenység 
lefedésével. 
Civil aktivitás támogatása a városban környezetvédelmi pályázatok 
kiírásával (intézmények számára, közvetlenül a lakosokhoz, azok egy 
rétegéhez), környezetvédő jellegű versenyek szervezése; különböző 
díjak felajánlása és alapítása, szakmai segítség, adatbázis-hozzáférés, 
koordináció biztosítása lakossági csoportok számára. 

A városban lakók és dolgozók környezettudatosságának folyamatos 
növelése, lehetőség szerint Önkormányzati példával alátámasztva (a 
technológiai fejlődés nyújtotta lehetőségek folyamatos vizsgálata, 
fokozatos bevezetése, majd tág körben történő alkalmazásának 
szorgalmazása). 

Ütemezés: 2014–2019. 

Felelős: Önkormányzat. 
 

6.5.9. Havária (rendkívüli események és kezelésük) 
 

21. sz. program Havária kezelése 
A program célja: A nem várt események kezelése. 

Feladatok: A hőségriadót indokolt esetben az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
rendeli el. 

Javasolunk egy városi szintű hőségriadó-tervet összeállítani, amelyet 
az extrém időjárási körülmények indokolnak. A hőségriadó tervnek ki 
kell térni a riasztás fokozataira, hierarchiájára és a részt vevő 
személyekre. Célszerű felmérni azon lakosokat, akiket a hőségriadó 
elrendelése esetén különleges bánásmódban javasolt részesíteni 
(elsősorban önmagát ellátni képtelen, gondozás alatt álló, idős, stb. 
személyeket). Külön ki kell térni a városban lévő vendégek, turisták 
szükséghelyzetben esetlegesen fellépő ellátására is. Fel kell mérni a 
város ilyen esetekben rendelkezésre álló erőforrásait. 
A helyi árvíz és belvízkárok megelőzésére és elhárítására „Kistarcsa 
Város Önkormányzati vízkár-elhárítási terve – 2011. május” című 
dokumentumban rögzítettek szerint kell eljárni. 
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Ütemezés: 2014–2019. 

Felelős: Önkormányzat 
 

7. A környezetvédelmi feladatok pénzügyi hátterének biztosítása 
 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 53/2011. (XI.28.) számon rendeletet 
alkotott a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. 

Az Alap célja, hogy segítse az Önkormányzat környezetvédelmi feladatainak ellátását: 

 a szükséges környezetvédelmi intézkedések végrehajtása, 

 a környezeti károk mérséklése, 

 a környezetet károsító ártalmak megelőzése, 

 a környezetkímélő tevékenységek, környezetbarát technológiák elterjedése, 

 a természeti értékek megóvása, 

 a környezetvédelmi oktatás, nevelés 
területén. 
A Környezetvédelmi Alap bevételei: 

a) a települési önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes 
összege; 

b) a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 80.§ (4) bekezdés b) pontjában 
meghatározott esetkörben az önkormányzat által jogerős határozattal kiszabott 
természetvédelemmel kapcsolatos bírság befolyt összege; 

c) az illetékes környezetvédelmi hatóság által a települési önkormányzat területén 
jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének harminc százaléka a 
veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen 
kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével; 

d) a környezetterhelési díjak – ezen belül a talajterhelési díjak – és az igénybevételi 
járulékok külön törvényben meghatározott része; 

e) a települési önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összege; 

f) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (6) 
bekezdése alapján az önkormányzatot megillető megosztott bevétel; 

g) az Alap javára teljesített önkéntes befizetések és támogatások; 
h) egyéb, az Alapot illető bevételek (pl.: pályázat útján elnyert összegek). 

Az Alap bevételeit az alábbi célok megvalósítását szolgáló tevékenységek támogatására kell 
fordítani: 

a) a helyi környezet igénybevételének, terhelésének és szennyezésének csökkentésére, 
károsodásának megelőzésére, a károsodott környezet javítására, helyreállítására; 

b) az életminőség környezeti feltételeinek javítására, ehhez kapcsolódó programok 
elősegítésére; 

c) a természeti erőforrások megőrzését, fenntartását, az azokkal való ésszerű takarékos és 
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az erőforrások megújulását biztosító gazdálkodásra; 

d) környezeti nevelés, oktatás, tájékoztatás; 
e) környezetvédelmi / természetvédelmi felmérések, elemzések, tanulmányok 

finanszírozása; 
f) környezet- és természetvédelmi célú pályázatokhoz történő forrásbiztosítás. 

 

8. A környezetvédelmi program felülvizsgálata és ellenőrzése 
 
A környezetvédelmi program 6 éves időszakra szól, de a programpontokat évente célszerű 
felülvizsgálni. 
A jogszabályban rögzített feladatok esetében az ellenőrzést az illetékes környezetvédelmi és 
vízügyi hatóság végzi. 
 

 
 

 
 

  
Nagy László 

irodavezető, szakértő  
SZKV-1.1, 1.2, 1.3, 1.4, SZVV-3.9, SZVV-3.10 

VZ-TEL, VZ-TER, VZ-VKG, GT, KB-T 
Mérnöki Kamarai nyilvántartási szám: 

13-2493 

dr. Bata Gábor 
szakértő 

SZKV-1.1, SZKV-1.3, SZVV-3.9, 
VZ-TEL, VZ-TER, VZ-VKG 

Mérnöki Kamarai 
nyilvántartási szám: 13-10593 
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Mellékletek 
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4. melléklet 
 

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
KTF:2944-1/2015. iktatási számú véleménye 
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5. melléklet 
 

A Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete PE-
07R-034/04913-2/2014 ügyiratszámú véleménye 
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6. melléklet 
 

Pest Megye Közgyűlésének Elnöke 15-2/2015 iktatási számú, 
186-13/2014. hivatkozási számú véleménye 

 
 

 












