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Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A környezetvédelemrıl szóló 1995. évi LIII törvény 46. § (1) értelmében a környezet védelme 
érdekében a III. Nemzeti Környezetvédelmi Programban foglalt célokkal, feladatokkal és a 
település rendezési tervévei összhangban valamennyi települési önkormányzatnak 
illetékességi területére önálló települési Környezetvédelmi Programot kell készítenie. 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Környezetvédelmi Programja 2005. 
júniusában készült, felülvizsgálatára 2007-ben és 2009-ben is sor került. 
 
2011 júniusában 4 céget keresett meg önkormányzatunk árajánlat kéréssel, melyre két cégtıl 
kaptunk ajánlatot. A kedvezıbb vállalási díj alapján ( 295.000 +Áfa) a Pannon Natura Kft. – t 
bíztuk meg a feladat elvégzésére.  
A a törvény 47. § 1. bekezdése felsorolja, hogy mit kell tartalmaznia a települési 
Környezetvédelmi Programnak  
Az elkészített települési Környezetvédelmi Programot a település önkormányzatának 
képviselı testülete hagyja jóvá. 
A 2. bekezdés szerint a települési önkormányzatnak gondoskodni kell a települési 
környezetvédelmi programban foglalt feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek 
biztosításáról, figyelemmel kell kísérnie az azokban foglalt feladatok megoldását, és a 
programot szükség szerint legalább kétévente felül kell vizsgálnia. 
 
A törvényi kötelezettség és megbízásunk alapján a  Pannon Natura Kft. a programot, ill. a 
program felülvizsgálatát elkészítette, melyet jelen elıterjesztéshez mellékelten megküldünk. 
 
A program felülvizsgálatot – csakúgy, mint  az eredeti programot – a törvényben 
felsorolt szakhatóságokkal véleményeztetni kell. 
A véleményeztetés után viszont már nem áll módunkban módosítani  programot, ezért a 
szakhatóságok részére a bizottság által már véleményezett programot küldjük. 
Véleménynyilvánításra 60 nap áll rendelkezésükre, így várhatóan a képviselı-testület 
csak 2012-ben tudja napirendre tőzni az elfogadását. 
 
Mindezek alapján kérem a program megvitatatását és elfogadását. 
 

           Határozati javaslat 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága  megtárgyalta a Pannon Natura Kft. 
által elkészített Környezetvédelmi Programot és az alábbi módosításokat, kiegészítéseket 
javasolja benne átdolgozni: 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
 
A fentiek szerint módosított anyagot ismételten tárgyalni kívánja. 
 
Alsónémedi, 2011. november 16.   
                            Vincze József sk. 
                             Polgármester 
Az elıterjesztés törvényes! 
 
      Dr. Percze Tünde  
          jegyzı 


