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                                               A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

 

 

Tárgy:  Várpalota Város Környezetvédelmi Programjának elfogadása (első olvasat) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Előterjesztő:  Talabér Márta polgármester  

 

Előkészítő:   Kotzó Szabolcs környezetvédelmi ügyintéző  

 

     

 

 

 

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel. 

 

 

 

 

Ellenőrizte: 

 

 

 

 Bérczes Beáta                         Sándor Tamás                 dr. Ignácz Anita Éva 

               jogi előadó                aljegyző                   jegyző 
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Tisztelt Gazdasági Bizottság! 

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: 

Kötv.) 46. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a települési önkormányzat a környezet 

védelme érdekében önálló települési környezetvédelmi programot dolgoz ki, amelyet a 

Képviselő–testület hagy jóvá. A települési környezetvédelmi program alapvető tartalmi 

követelményeit a Kötv. a 48/E. §-a határozza meg. 

Az Európai Uniós, valamint a hazai pályázatok esetében általános követelmény (vagy az 

elbírálás során plusz pontokat jelent) az aktualizált települési környezetvédelmi program 

megléte, a környezeti fenntarthatóság érvényesülésének bemutatása. A Képviselő-testület által 

jóváhagyott, korábbi 2009-2015 közötti időszakra szóló környezetvédelmi program 2015. 

szeptemberében lejárt, ezért annak elkészítése - az illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv 

(Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség) szakvéleményének 

kikérése mellett - szükségessé vált.  

A hatályos jogszabályi feltételek alapján, a fent hivatkozott jogszabályi tematika szerint - az 

Önkormányzat beszerzési szabályzatának eljárásrendjét követő kiválasztást követően - 

ENVECON Kft. készítette el városunk Környezetvédelmi Programját.  

A Program bemutatja a város környezeti elemeinek állapotát, elemzi, valamint értékeli az azt 

befolyásoló főbb hatótényezőket. Ismerteti a fenntartható fejlődéssel összhangban álló, elérni 

kívánt környezetvédelmi célokat, valamint környezeti célállapotokat. Ezzel összhangban 

meghatározza a célok és célállapotok elérése érdekében teendő főbb intézkedéseket.  

A Környezetvédelmi Hatóság állásfoglalásában az elkészített programot szakmailag 

megfelelőnek ítélte meg és azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

A Kötv.) 48/F. § (3) bekezdése kimondja „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”. 

Fentiekre tekintettel, kérem a Tisztelt Gazdasági Bizottságot, hogy jelen előterjesztés 

mellékletét képező, „Várpalota Város Települési Környezetvédelmi Program 2015-2020” 

elnevezésű dokumentáció tervezetét - első olvasatban - megtárgyalni és a mellékelt határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjen! 

 

Várpalota, 2015. október 19. 

Talabér Márta 

  polgármester 
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága 2015. október 

26-i ülésén az alábbi határozatot hozta: 

 

………./2015. (X. 26.) gazdasági bizottsági 

h a t á r o z a t: 

 

1.) A Gazdasági Bizottság az ENVECON Kft. által elkészített „Várpalota Város Települési 

Környezetvédelmi Program 2015-2020” (továbbiakban: Környezetvédelmi Program) 

elnevezésű dokumentáció tervezetét – első olvasatban – megismerte és jóváhagyólag 

véleményezte. 

 

2.) A Gazdasági Bizottság a felkéri a Polgármestert, hogy – a jogalkotási előkészítő munka 

befejezése után – a Környezetvédelmi Program végleges változatát, a Veszprém Megyei 

Önkormányzat véleményezésének birtokában a képviselő-testületi ülésére terjessze elő. 

 

Határidő: folyamatos  

Felelős:  Talabér Márta polgármester    

Végrehajtásban közreműködik: Kotzó Szabolcs környezetvédelmi üi. 

 

Várpalota, 2015. október 26. 

 

 

  Kádár István 

         Gazdasági Bizottság elnöke 

 


