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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mindig is előtérbe 
helyezte a környezet védelmét. Az önkormányzat eddig is kiemelt figyelmet 
fordított a városi víziközmű-szolgáltatásokban, a hulladékkezelésben, a 
levegőtisztaság-védelemben, a zaj- és rezgésvédelemben jelentkező problémák 
és fennakadások kezelésére, illetve a fejlesztési és fejlődési lehetőségek 
felkutatására. Dombóváron a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kialakult 
rendje megfelelőnek tekinthető. Az idei évben is több ismeretterjesztő és 
tájékoztató kiadvány készült el, és került kiadásra a lakosság környezettudatos 
szemléletének formálása, illetve a megfelelő szelektív hulladékkezelésre való 
motiválás érdekében. Tapasztalatok szerint a lakosság részéről e tekintetben is 
az együttműködés volt jellemző.  
 
Erre alapozva, - és az állami támogatás hiánya miatt - tartom indokoltnak 
„Azbesztmentes Dombóvár 2030” elnevezéssel olyan intézkedés-sorozat 
elindítását, amely ráirányítja a figyelmet az azbesztmentesítés fontosságára és 
sürgősségére, és ahhoz érdemi támogatást is ad. 
 
Mivel az azbeszt számos kedvező építészeti tulajdonsággal rendelkezik, (pl.: 
hőálló, éghetetlen, kémiailag saválló, lúgálló, olajálló, nem bomlik el) az elmúlt 
80 évben számos helyen használták fel. Jelenleg is megtalálható többek között 
kazánoknál, fűtéscsöveknél, központi fűtés-vezetékeknél, alagsori födémekben, 
közösségi és tároló helyiségekben, kéményben, légkondicionáló 
berendezésekben, ipari csarnokok és pályaudvarok tetőszerkezetében, 
tűzveszélyes helyiségek (pl.: laboratóriumok) szigetelésénél, valamint nagy 
mennyiségben palatetőkben. Az azbeszt környezetbe kerülésével fokozatosan 
derült fény a káros, rákkeltő hatására.  
 
Az azbeszt egészségkárosító hatását belélegzés vagy lenyelés esetén fejti ki. 
Elsősorban a tüdőrák, a gégerák, a rosszindulatú mellhártya daganat és a 
petefészekrák kialakulásának kockázatát növeli meg. Az azbeszt hatására 
fokozódik a garat-, a gyomor-, a vastagbél és a végbélrák kialakulásának 
veszélye is. Ez az ártalmas anyag a szervezetből nem ürül ki, a belélegzett 
azbeszt örökre a tüdőben marad.  Fontos, hogy bizonyos rosszindulatú 
daganatok csak évtizedek után alakulnak ki. Az azbeszt okozta daganatok 
jelentős része jelenleg nem gyógyítható, a mellhártya daganat általában egy év 
alatt vezet halálhoz. A fent említettek miatt világszerte egészségvédő programok 
indultak bizonyos azbesztfajták korlátozására és mentesítésére. Úgy gondolom, 
hogy a globális gondolkodás mellett ideje Dombóváron is lépéseket tenni afelé, 
hogy a következő évtized végére városunk teljes mértékben azbesztmentes 
település legyen. 
 



Hazánkban 2005. január elseje óta tilos azbeszt tartalmú terméket gyártani és 
forgalomba hozni. A már meglévő azbesztet tartalmazó tetőfedő anyagokat az 
országban három helyre van lehetőség beszállítani: Galgamácsára (Pest megye), 
Sajókazába (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), valamint Marcaliba. 
 
Dombóvárhoz a Marcaliban található veszélyes hulladékgyűjtő állomás található 
a legközelebb. Itt kilogrammonként 54 forintot kell fizetni a pala lerakásáért, 
ami egy átlagos, 130 négyzetméteres tető esetén jelentős költség. Egy 
négyzetméteren 11-12 kg palával számolva csak az átadás költsége közel 
százezer forint, emellett számolni kell a szállítási- és egyéb költségekkel is. 
 
A háztartások számára igen megterhelő, ha a régi típusú azbesztrostokat 
tartalmazó Eternit pala helyett más tetőfedő, illetve kerítés anyagra váltanak. 
Ebben nyújtana segítséget Dombóvár Város Önkormányzata, 2020-tól tíz évig 
évente egyszer lehetne pályázni önkormányzati támogatásra dombóvári 
ingatlanok azbesztmentesítéséhez, a kerítéshez vagy a tetőfedéshez használt pala 
egészség- és környezetbarát anyagokra történő cseréjéhez.  
 
Annak érdekében, hogy minél többen váltsanak azbesztmentes háztetőre, 
kerítésre, először célszerű lenne felmérni a lakosság körében a várható részvételi 
arányt, illetve szükséges egy kedvező konstrukció kidolgozása is. 
 
A fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
 

Határozati javaslat 
az „Azbesztmentes Dombóvár 2030” programról 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Azbesztmentes 

Dombóvár 2030” elnevezéssel programot indít annak érdekében, hogy 2030-
ig minél több dombóvári ingatlannál történjen meg az azbeszttartalmú – 
elsősorban a tetőfedéshez vagy bekerítéshez használt – építőanyagok 
eltávolítása, illetve egészség- és környezetbarát anyagokra történő cseréje. 
 

2. A Képviselő-testület az „Azbesztmentes Dombóvár 2030” program 
megvalósítása érdekében az alábbi intézkedéseket rendeli el, és azok 
megtételére felhatalmazza a polgármestert: 

 
a) 2019: 

• A program propagálása a helyi médiában, az abban való 
részvételi igény előzetes felmérése. 

 
 
 



b) 2020: 
• Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a 

szükséges előirányzat elkülönítésére a program 
megvalósításának tárgyévi feladataihoz. 

• Az azbeszt veszélyeire felhívó ismeretterjesztő és tájékoztató 
kampány elindítása. 

• A részletes pályázati konstrukció és felhívás kidolgozása – 
szükség esetén szakértők bevonásával –, valamint annak 
képviselő-testület elé terjesztése jóváhagyás céljából. 

• A 2020. évre szóló pályázati felhívás meghirdetése. 
 
Határid ő:  2019. december 31. – 2. a) pont  
  2020. december 31. – 2. b) pont 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
 
 
                                                                                    Szabó Loránd     
                                                                                     polgármester  


