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Javaslat a település környezetvédelmi programjának felülvizsgálatára 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2004-ben fogadta el a település 

környezetvédelmi programját. 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény környezetvédelmi 

programra vonatkozó rendelkezéseit 2008-ban módosították, felülvizsgálat nem történt. 

A törvény 48/A § (2) bekezdése szerint az alacsonyabb területi szintű környezetvédelmi tervet a 

magasabb szintű tervekkel össze kell  hangolni. 

A 2015-2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programot az Országgyűlés a 

27/2015.(VI.17.) Ogy. határozattal fogadta el. 

A törvény  a környezetvédelmi program tartalmáról az alábbiakban rendelkezik: 

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

védelme érdekében 

b) *  önálló települési környezetvédelmi programot dolgoz ki a 48/E. §-ban foglaltak szerint, 

amelyet képviselő-testülete (közgyűlése) hagy jóvá; 

48/E. § *  (1) A települési környezetvédelmi programnak a település adottságaival, sajátosságaival 

és gazdasági lehetőségeivel összhangban -  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, 
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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, 

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. 

(5) *  Települési önkormányzatok - az önálló települési környezetvédelmi program mellett vagy 

helyett - közös települési környezetvédelmi programot is készíthetnek. 

48/F. § *  (1) A területi környezetvédelmi program kidolgozója a program tervezetét az illetékes 

a) környezetvédelmi hatóságnak, 

b) *  

c) ingatlanügyi hatóságnak és 

d) egészségügyi államigazgatási szervnek, 

e) *  a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervnek (a továbbiakban: vízvédelmi hatóság), és 

f) *  a vízügyi hatóságnak 

véleményezésre megküldi. 
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(2) *  A környezetvédelmi hatóság a véleményezésbe bevonja az illetékes környezetvédelmi 

igazgatási szervet, a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervet, 

valamint a természetvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervet, amelyek 30 napon belül 

tájékoztatják véleményükről a hatóságot. 

(3) *  A települési önálló vagy közös környezetvédelmi program tervezetét - az (1) bekezdésben 

meghatározott szerveken túl - az illetékes megyei önkormányzatnak, a megyei környezetvédelmi 

program tervezetét az illetékes regionális területfejlesztési konzultációs fórumnak is meg kell küldeni 

véleményezésre. 

(4) A véleményező szervek szakmai véleményükről hatvan napon belül tájékoztatják a 

környezetvédelmi program kidolgozóját. 

(5) *  Az elfogadott területi környezetvédelmi programot meg kell küldeni a program tervezetét 

véleményezőknek. 

(6) A területi környezetvédelmi programok végrehajtásának helyzetéről a lakosságot rendszeres 

időközönként tájékoztatni kell. 

 

A  település környezetvédelmi programjának felülvizsgálatát a Képviselő-testület  a 2019. februári 

ülésén elrendelte, a szerződést megkötöttük. 

 

A RENATUr Bt. a környezetvédelmi program tervezetét elkészítette, azt a Képviselő-testület   

számú határozatával elfogadta, felkérte a polgármestert a véleményezési eljárás lefolytatására. 

 

A tervezetet véleményezésre megküldtük a környezet védelmének általános szabályairól szóló 

1995. évi LIII. törvény 45/F bekezdésében meghatározott szerveknek. 

  

Az észrevételeket  és a  adott tervezői választ a környezetvédelmi program tervezetének 

mellékletei tartalmazzák. 

 

A környezetvédelmi program tervezetét előterjesztem, kérem, hogy azt a Képviselő-tstület 

tárgyalja meg, döntsön a határozati javaslatról. 

 

Kismaros, 2020. február 5. 

 
                                                                                                    Neubauer Rudolf 
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Határozati javaslat 

 

Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kismaros település környezetvédelmi 

programjának tervezetét elfogadja . 

 

 

 


