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Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

A kdrnyezet v6delm6nek 6ltal6nos szab6lyair6l sz6l6 1995. 6vi LIII. torv6ny Kt. 46. $ (1)

bekezdds e) pontja alapjdn a teleptil6si onkorm6nyzat a kornyezet v6delme 6rdek6ben elemzi,

drtdkeli a kornyezet filapotitt illet6kessegi teri.ilet6n, 6s arr6l szi.iks6g szerint, de legal6bb
dvente egyszer thjekoztatja a lakoss6got. A Kt. 51, $ (3) bekezd6se szerint a lak6helyi
kornyezet 6llapot6nak alakul6s6r6l a telepiil6si dnkorm6nyzat szi.iks6g szerint, de legal6bb
dvente thjekoztatja a lakossAgot.

Szint6n fenti torvdny hatdrozza meg a magyar kornyezetpolitika c6lkitriz6seit 6s cselekv6si
n6nyatt. A tcirv6ny kiemelt jelentosdget tulajdonit az ember 6s kcirnyezete harmonikus
kapcsolata kialakit6s6nak, valamint a fenntarthat6 fejlodds kornyezeti feltdtelei biztosit6s6nak.
Jfndfnhaza Krizs6g Onkorm6nyzatinak K6pvisel6-testtilete a telepiilds Kornyezetvddelmi
Programj6t a212006.(L26.)KT sz6mir hattrozathval fogadta el. A Programban meghattrozott
c6lok, valamint a feladatok meghatirozdsanil tekintettel voltak a telepiilds lehetos6geire 6s
adotts6gaira. A torvdny 6rtelm6ben a teleptildsi cinkorm6nyzat gondoskodik a teleptil6si
kornyezetv6delmi programban foglalt feladatok v6grehajt6sitrol, a vdgrehajt6s feltdteleinek
brztositilsdr6l, figyelemmel kisdri az azokban foglalt feladatok megold6s6t.
Jelen besz6mol6 c6lja, hogy t6j6koztatdst adjon a telepiil6si kornyezet v6delme 6rdek6ben tett

6ltal6nos es speci6lis intdzkeddsekrol, a kornyezet vedelmet szolg6lo tev6kenys6gekrol,
logszabilly iital eloirt 6s teljesitett kotelezettsdgekrol, valamint az elvdgzendo aktu6lis
feladatokr6l.

A

kornyezetv6delemmel kapcsolatos szab6lyozdst alapvet6en h6rom torv6ny, a kornyezet
v6delm6nek 6ltal6nos szabtiyaiol s2616 1995. 6vi LIIL tcirvdny, a term6szetvddelm6rol sz6l6
1996. 6vi LIIL torv6ny, 6s a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi CLXXXV, torv6ny 6s ezeknek
vdgrehajt6si rendeletei teremtik meg.

Fentiek alapjin

a

kozs6g kornyezeti 6llapotfr6l

kdvetkezo tdj ekoztatttst adom

I. Felszini

6s

a

rendelkezesre 6116 adatok alapifin a

:

felszin alatti vizek

az

Eszakmagyarorszttgt Region6lis Vizmuvek Zttfikorien Mtikddo
(tov6bbiakban:
ERV ZRt.) vegzi az vizlkozmri iizemeltet6si tev6kenysdget,
Rdszvdnyt6rsas6g
Az w6vizell6t6st ur ERV ZRt. Ltrberci valamint a Szalajka-vcilgyi viztisrtito telepei
biztositj6k. 2018. szeptemberben 30. napjdig.a Jardanhaza teleptil6s w6vizh6l6zat6n 14 db
vizminta elIerrcrzo vrzsgfiatifi v6,gezte el az ERV ZRt. akkredit6lt Kozponti Laborat6riuma.
Az elvegzett laborat6riumi vizsg6latok alapjitn, a vizkdmra paramlterek koncerrtrfrcioja
megfelelt a vonatkozS, az iv6viz min6s6gi kovetelmenyeir6l 6s az ellenoruds rendjdrol sz6lo
2011200I. (X. 25.) Korm. rendeletben szerepl6 hatttrertekeknek. A Borsod-Abaq-Zemplen
Megyei Korm6nyhlatal Ndpeg6szsdgiigyi Szakigazgat6si Szerve hat6s6gi vizmrntavdtelezest
kovet6en vizmin6s6gi kifog6st nem jelzett az ERV ZPIL. fel6. Lakoss6gi panasz az w6viz
minosdg6re vonatkoz6an, ebben az td6szakban ar ERV Zkt.-hez nem 6rkezett.

Telepiildsiinkcin

lI. Leveg6 min6s6g
f,rgyelembe kell venni.ink a termel6si ds fogyaszt6si
tev6kenys6geket, valamint a kozlekedds kovetkeztdben a legterbe keriilo szennyezl anyagok

A levegotisztasilg-vddelem felmdr6sdndl
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mennyisdg6t, min6s6g6t. A teleptildsen beltil nincs jelentos l6gszennyez6st kibocsSt6 fon6s. A
pontforr6sok 16 g szenny ezo hatdsa f6kdnt lok6li s, vagy nem szenny ezo .
Nem jelentos a kozirti kozlekeddsb6l sz6rmaz6Ilgszennyezds sem. Nagyobb gondot okoz a
tavaszi 6s 6szi idoszakban az avaF 6s tarl66get6s, valamint t6li idoszakban a lakoss6gi fut6s
sor6n tcirteno kibocs6t6s.
Kozsdgiinkben levegotisztasdgi m6rdsek az eImiIt dvben nem k6szi.iltek.
A teleptilds belteriiletein a pollenszennyezetts6g ellen az Onkorm6nyzat egyreszt hat6s6gi
eszkozokkel, m6sr6szt a kozteri.iletek rendszeres gyommentesit6s6vel v6dekezik.
A parlagfii szennyezetts6g visszaszoritilsira lakoss6gi, hivatali, illetve m6s hat6s6g
megkeres6s6re hat6s6gi eljSr6s nem indult 2018. 6v folyamdn.

lll. Zrj 6s rezg6sterhel6s
A telepiildsen az tpan zaj nem jellemzo. Kereskedelmi,

venddgl6t6si, telepiil6si.izemeltetdsi

zaj terhel6s ido szako san tap asztalhato .

IV. Infrastruktrira
IvSvizelliltds
Az elosztohalSzat hossza a telepiil6sen l2,I km, ebbol a bekot6vezetdk hossza 3,4 km. Az
onkorm6nyzat c6lja, hogy a telepiildsen 6l6knek a megfelel6, emberi egdszsdget 6s
dletminos6get nem veszelyezteto woviz jusson. Az ell6totts6g nagyfokri, a lakossdgr woviz
fogyaszt6si helyek sztrma a tavaly 6v vdgi adatokhoz k6pest 1 fj lakossitgt vizbekot6ssel
boviilt a(Dozsa Gyorgy ut9. szfimalatt). Jfurddnhtvateleptl6sen azw6viz fogyaszt6si helyek
szitma2O18.6vben 512 db volt.
Jhrdin'hhza Kozs6g ivovizhflozaton haszn|lati dij terhdre 2018 6vben a KMGCS-If20l9-31tervezet-1 szSmon ,,Binyfsz fton patakot 6thidal6 csohid fehijit6s6ra" kdtdtt meg6llapod6st
az Onkormtnyzatds az ERV ZRt. A meg6llapod6snak koszonhetoen a B6ny6sz riton l6v6
patakot 6thidal6 cs6hid fehij it6sa megval6sult.

Az ERV ZFtt. 2019.6vben az alihbi vizikozmi-fejlesztds, fehijit6s6t javasolta Jhrddnhlza
kozs6gben:
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fe lirj it 6s a, p otl 6s a

Szennwizcsatorndz6s
J 6r d\nhhza tertilet6n j elenle g m6 g ninc s c s atorn6zotts6g.

K6pviselo-testiilet a 10012015.(X.29.)KT 6s a 10412015.(XL29,)KT hatinozataiban rigy
hathrozott, hogy a telepi.il6s szennyvizcsatorna -hhl6zattnak ki6pit6se drdek6ben c6lszerus6gi
okokb6l kozos szennyvizelvezet6si - ds kezeldsi agglomerdciot hoz letre, amely feloleli
Borsodszentgydrgy 6s J6rddnh6za telepiildsek klzigazgatfsi teri.ilet6t. Az agglomer6ci6
sz6khelye, kozpontja Borsodszentgyorgy telepi.il6s. A t6rgyi elj6r6s jelenleg is folyamatban

A

van,

Az

elkovetkezendo 6vek legfontosabb beruhitzilsa ennek megval6sit6sa lenne, p6ly6zat
kihaszn6l6sdval. Az illeg6lis szennyvizkibocs6tdsok visszaszorit6sa 6rdek6ben is egyre
stirget6bb, ho gy a cs atorn(nfts me gval6 sulhas son.
Nem kozmuvel dsszegytijtott h6ztart6si szennyviz

A nem kdzmiivel

osszegyrijtott hhztartlsi szenrryviz begyujtds6t, sz|llitdsht

6s

trtalmatlanithstfi az ERV. Eszakmagyarorszilgt Region6lis Vizmuvek ZRt. jogosult 6s kdteles
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ell6tni, a megrendeldsek alapjan. Az elsz|llitott foly6kony hullad6kot (szennyviz) tisztit6s 6s
elhelyezds cdlj6b6l az ERV ZFtt. Ozdi 6s Borsodn6dasdi Szennyviztisztito Telepdn fogadj6k.
A 2018. januar 1. napjht6l 2018. szeptember 30. napj6ig vegzett sz6llit6sok sor6n a
telepiildsr6l elsz6llitott szennyviz mennyisdge I 192 m3 volt, mely tartalmazza azintezmenyi
(389 m3) ds a lakoss6gi (803 m3) szennyvizet is.

A

szippantott szennyvizbol szur6pr6ba szertien pH vizsg6latokat 2018. 6vben osszesen 6
alkalommal vdgeztek el, amelybol mind a hat esetben az eredmdny megfelelo volt.
Csapad6kviz elvezet6s

A kozmrivek vonatkozdsfrban a legkiemeltebb feladat a felszini vizrendezds megold6sa. Ennek
drdek6ben az Onkormdnyzat a STARTMLINKA programok keret6ben folyamatosan
karbantartja 6s felfjitja a csapaddkviz elvezet6 6rkokat.
Kozlekedesi hiiozar
Jfuditnhilzfrn a belteri.ileti utak hossza 10,1 km. Azutak mintegy 93 %o-a szil6rd burkolatri, ez
j6val felette van a kisteleptil6sek 6tlag6nak. A kovetkezo 6vekben fontos, hogy p6ly6zatr
forr6sb6l a m6g hiitnyzo rdszek szilfird burkolattal val6 ell6t6sa is megval6sulhasson.
A jfudahil6zat jelentos rdsze folyamatos fehijitdsra szorul.
Energiaell6t6s
A kozs6g villamos energiaell6t6 hdl6zat m6r lvtizedekkel ezelott ki6piilt, elm6letben minden
lak6s ell6tott villamos 6rammal. A rendszer megfeleloen mtikodik (a szolg6ltat6 aznflASZ

Nyrl.).
Gazh6l6zat
Jdrddrindzdn a vezet6kes gdzszolgitltatast 1997.6vben lett ki6pitve. Jelenleg a szolgfitatfst az
NKM Foldgdzszolgilltat6 Zr1. vegzi. A szolghltatils minos6g6vel az ut6bbi dvekben
jelentosebb problema nem volt.

V. Hullad6kkezel6s
begytijtdsdt ds elsz6llitilsilt a ZY Zold V6lgy Nonprofit Kft.
vegzi a telepiil6sen. A ZV Zold Volgyet a Saj6-B6dva Volgye 6s Kornydke Hulladdk kezel6si
OnkormrinyzatiTdrstlJLls alapitotta, melyet 125 cinkorminyzat - kozte Jdrddt"hdzatelepiil6se is
- alkot. A begyujtott szllfurd hullad6kot a kozszolgtitat6 az 6zdi tftrak5 6llom6sra tortdno
begyrijt6s 6s t6morit6s ut6n a Saj6kazai Hullad6klerak6 Centrumba szilllitjafirlalmatlanit6sra.
A teleptil6sen 2015. 6vben a szelektiv hullad6kgytijt6s elsodlegesen n6gyszekci6s k6t darab
gyrijtosziget igdnybevdteldvel 6s gyujtozs6kos megold6ssal tortdnt. 2016. 6vben bevezet6sre
kertilt a htnhoz meno szelektiv hullad6kgyrijtds. Minden hdztarl6s - jogosults6gt6l ftigg6
m6retben - megkapta az egyseges sztirke gyrijt6eddnyt (kommun6lis hullad6k) 6s a kdk-s6rga
szinu gyrijtoeddnyt (szelektiv hullad6k). A szelektiv hulladdkgyrijto eddnyben lehet titrolm a
fdmet, papirt 6s mrianyagot. A hdzhoz meno szelektiv hullad6kgyrijtdst k6t hetente vegzlk a
kozszolg6ltat6 jfiratai. Az Uveget minden h6nap els6 szerddj6n feh6r szinu gyrijtozsitkba
sz|llitjik el. A zoldhullad6k sztilittsa kdthetente zold gytijtozsitkba tdrt6nik atavaszi 6s oszi
idoszak kozott. Ezen kiviil az epitesi-, es egydb hhztartilsi hullad6kot meghat6rozott rend
szerint gyujtopontokon fogadj a a Szolg6ltat6.

A teleptil6si szildrd hullad6k
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VI. Telepiil6sk6p javitisa
A kcirnyezet tisztas6ga az Onkormdnyzat es a lakoss6g k6zds erofeszit6se 6s egyiittes
munk6jrinak eredm6nye. Tal6n m6sok szfim|ra is drzdkelhet6, hogy a faluk6p az elm:iult
idoszakban tov6bb j avult.
Egyre no a vir6gos, szdpen gondozott utc6k, mag6nportttk szftma. A kozterUletre kihelyezett
v tr 6gI6dfrk is gy ar apitilsra keri.iltek,
Az Onkormhnyzat tov6bbra is nagy gondot fordit a terek, es intezmenyek kcimydk6nek
viriigosit6s6ra,valamint azintezm6nyek kornyezet6nek 6pol6s6ra, akozlemet6k gondozftsitra.
A frekvent6lt helyeken, a buszmeg6ll6k korny6kdn rendszeres takarit6si munkdlatok folynak.
Az onkormfnyzat munkat6rsai a ftinyir6si munk6latok mellett a ziildhulladdk, falevelek
rendszeres osszegytijt6s6vel biztositj6k a kcirnyezet elv6rt szinvonalf megjelen6s6t.

A falu tiszthntartilsa 6rdek6ben az Onkorm6nyzat a kozmunkaprogram keret6ben
foglalkoztatottak bevoniis6val, rendszeresen gyrijti a telepi.il6s kdzigazgathsi teriilet6n,
kozteriileten elhagyott hullad6kot. Ugyancsak a klzmunkaprogram keret6ben
foglalkoztatottak bevonhshval rendszeres gyomtalanitdsra(kaszalasra) kertiltek a kozteriiletek,
6rok- 6s patakpartok.
Mint mindenki elott ismert t6ny, egyre kevesebb a frinyir6sba bevonhat6 kozfoglalkoztatottak
szhma.

A

t6jekoztat6 osszefoglal6sakdnt elmondhat6, hogy a kozsdg kcirnyezeti 6llapota
A nyeftes palyazatokb6l ad6d6 t6mogat6sok eredmdnyek6ppen,
valamint az Onkormfnyzat koltsdgvet6s6ben biztositott forr6sok felhaszntllsfwal az elmrilt
idoszakban jelentosen javult a teleptil6s kornyezeti iilapota.
osszessdg6ben megfelelo.

K6rem, hogy a Kdpvisel6-testi.ilet a kornyezet itllapotftr6l sz6l6 t6j6koztat6ttfirgyalja meg
azt fogadia el.
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T:irw: Tfj0koztat6 a kiirnyezet S,Ilapotfr6l
Jitrddnhlza Kozs6g Onkorm6nyzatdnak Kdpviselo-testiilete

a fenti

tdrgyit

eloterjeszt6st megt6rgyalta 6s a kornyezet ttIIapothr6l s2616 tdjdkoztatSt elfogadja.

A Testiilet felhivja a jegyzot, hogy a tijekoztat6t
kdzz!

a lakoss6g

a helyben szok6sos m6don tegye

t|jekoztatilsa 6rdek6ben.
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