
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                        
 
Szám:  41-  ……    /2012. 

ELŐTERJESZTÉS 
 

 
 
Készült:  A Képviselő-testület 2012. április 24-i ülésére 
 
Tárgy: Környezetvédelmi Program (2011-2016.)  elfogadása 
 
 
Előterjesztő: Vincze József polgármester 
 
Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző 
 
 
 
Tárgyalás:  nyilvános ülés         
 
   zárt ülés         
 
Elfogadás:  egyszerű többség         
 
   minősített többség        
 
Véleményezi: 
 
Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság        
                                     
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság     
 
 
 
 
 
 

AAllssóónnéémmeeddii   NNaaggyykköözzsséégg  ÖÖnnkkoorr mmáánnyyzzaattáánnaakk    
  PPoollggáárr mmeesstteerr ii   HHiivvaattaallaa  

22335511  AAllssóónnéémmeeddii ,,  FFıı  úútt   5588..    
TTeell ::  2299//333377--110011,,  ffaaxx::  2299//333377--225500  

aallssoonneemmeeddii@@uuppccmmaaii ll ..hhuu,,  wwwwww..aallssoonneemmeeddii ..hhuu  
  

 

X 

 

X 

 

 

 



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 tervével 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. Mivel a 
Környezetvédelmi Program 2005-2010-es évekre szólt, a 2011-2016-os idıszakra új 
Programot kell elfogadni. 
 
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 46.§ (1) bekezdése b) pontja értelmében az elkészített települési Környezetvédelmi 
Programot a település önkormányzatának képviselı-testülete hagyja jóvá. 
A 48.§ (3) bekezdése értelmében a jóváhagyott programot a szakhatósághoz véleményezésre 
meg kell küldeni. A szakhatóság azt 30 napon belül véleményezi és javaslatot tehet a 
módosítására. Törvényi kötelezettség továbbá a Program megküldése a szomszédos és az 
érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul. 
A 48/B. § (4) bekezdése szerint - a korábbiaktól eltérıen - a programot szükség szerint kell 
felülvizsgálnia, nem kötelezı ezt kétévenként megtenni. 
 
A törvényi kötelezettség és megbízásunk alapján a  Pannon Natura Kft. által készített 
munkaanyagot a Mezıgazdasági, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2011. 
november 23-i ülésén tárgyalta, majd a jegyzı gondoskodott a társadalmi vita 
lebonyolításáról, a munkaanyag a honlapra felkerült véleményezésre. A december 16-i 
határidıre több változtatási javaslat is beérkezett, melyet a Pannon Natura Kft. a 
polgármesterrel és a környezetvédelmi referenssel való egyeztetést követıen feldolgozott. A 
javaslatok egy része a Programba beépítésre került, illetve a Program készítıje írásban 
indokolta az elvetett módosítási javaslatokat, az indoklást mellékletként csatoljuk. 
Mindezek alapján kérem a program megvitatatását és elfogadását. 
 

Határozati javaslat: 
Alsónémedi Nagyközségi  Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) b) pontja 
alapján  és  melléklet szerinti tartalommal  elfogadja 

 
Alsónémedi Nagyközség Környezetvédelmi Programját. 

Az elfogadott program hatályosulását,  megismerésének lehetıségét és az érintetteknek 
való megküldését  biztosítani kell. 
Határid ı: folyamatos  
Felelıs: polgármester, jegyzı 
Alsónémedi, 2012. április 18.                       

Vincze József 
Polgármester 

Az előterjesztés törvényes! 
          
        Dr. Percze Tünde 
                jegyzı 


