
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 03. 21.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város IV. Települési Környezetvédelmi Programjának elfogadására

El  őadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke

El  őkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető ügyintéző

Meghívott: Dr. Éri Vilma igazgató, Környezettudományi Központ Alapítvány (1094 Budapest, Angyal u. 15/b.,
e-mail: v.eri@ktk-ces.hu )

Véleményező bizottságok:
Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2019.03.12.
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.03.13.
Pénzügyi bizottság 2019.03.12.

A napirendi pont rövid tartalma: A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
46. § (1) bekezdése alapján a települési  önkormányzat a környezet  védelme érdekében önálló települési
környezetvédelmi  programot  (a  továbbiakban:  TKP)  dolgoz  ki  a  48/E.  §-ban  foglaltak  szerint,  amelyet  a
képviselő-testület  (közgyűlés)  hagy  jóvá.  A  következő  6  évre  szóló  IV.  Települési  Környezetvédelmi
Programot Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 354/2018. (VI. 21.) számú határozata alapján a
Környezettudományi  Központ  Alapítvány  (1094  Budapest,  Angyal  u.  15/b.)  elkészítette,  hatósági
véleményeztetést követően a közgyűlés elé terjesztjük. A IV. TKP végrehajtásának költsége nem terjeszkedik
túl  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  a  2019.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) számú önkormányzati rendeletében meghatározottakon.
A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály  neve:  Főépítészi,  Építésügyi  és
Környezetvédelmi Osztály

Iktatószám: KP/15177-10/2019.

Ügyintéző aláírása:   Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó 

sk.  Ügyintéző telefonszáma: 25/544-301

Ügyintéző neve: Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó

Osztályvezető aláírása: Szabó Imre sk.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Somfainé Petőfalvi Anita sk.

Leadás dátuma: 2019. 03. 06. Ellenőrzés dátuma: 2019.03. 06.

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van: -

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika sk.

Leadás dátuma: 2019. 03. 06. Ellenőrzés dátuma: 2019. 03. 06.

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van: -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk.

Leadás dátuma: 2019. 03. 06. Ellenőrzés dátuma: 2019. 03. 06.

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van: -

mailto:v.eri@ktk-ces.hu


Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:      egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések: -

JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város IV. Települési Környezetvédelmi Programjának
elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

A környezet  védelmének  általános  szabályairól  szóló  1995.  évi  LIII.  törvény  46.  § (1)
bekezdése  alapján  a  települési  önkormányzat  a  környezet  védelme  érdekében  önálló
települési  környezetvédelmi  programot  (a  továbbiakban:  TKP) dolgoz ki  a  48/E.  §-ában
foglaltak szerint, amelyet a képviselő-testület (közgyűlés) hagy jóvá. A következő 6 évre
(2019-2024-ig) szóló IV. Települési Környezetvédelmi Programot (a továbbiakban: IV TKP)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének elkészíttettük, mivel az előző, 6 évre szóló
III. Települési Környezetvédelmi Program érvényessége 2018. év végével lejárt.

A környezet  védelmének általános szabályairól  szóló 1995.  évi  LIII.  törvény 48/B.  §-sa
alapján:

„(2) Az átfogó környezetvédelmi terv tartalmazza:
a) a környezeti elemek állapotának bemutatásán és az azt befolyásoló főbb hatótényezők

elemzésén alapuló helyzetértékelést;
b)  a fenntartható fejlődéssel összhangban álló, elérni kívánt környezetvédelmi célokat,

valamint környezeti célállapotokat;
c)  a célok és célállapotok elérése érdekében teendő főbb intézkedéseket (különösen a

folyamatban lévő,  illetve az előirányzott  fejlesztésekkel  és a működtetéssel  kapcsolatos
feladatokat), valamint azok megvalósításának ütemezését;

d) a kitűzött célok megvalósításának szabályozási, ellenőrzési, értékelési eszközeit;
e)  az  intézkedések  végrehajtásának,  valamint  a  d)  pont  szerinti  eszközök

alkalmazásának várható költségigényét, a tervezett források megjelölésével.”
48/E. § (1) bekezdése alapján:
„A települési környezetvédelmi programnak a település adottságaival, sajátosságaival és

gazdasági  lehetőségeivel  összhangban  -  a  48/B.  §  (2)  bekezdésben  foglaltakon  túl  -
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,
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.”

A települési szennyvízkezelési programot a környezet védelmének általános szabályairól
szóló  törvény  rendelkezéseinek  megfelelően  a  települési  környezetvédelmi  program
részeként kell  az önkormányzatoknak kidolgozniuk. A program tartalmát és felépítését a
vizek  hasznosítását,  védelmét  és  kártételeinek elhárítását  szolgáló  tevékenységekre  és
létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet
20.  §-a  szabályozza.  Ez  alapján  készült  el  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
szennyvízkezelési terve is a TKP IV. részeként.
A TKP IV.-et  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlésének  327/2018.  (V.  17.)  és  a
354/2018.  (VI.  21.)  számú  határozatai  számú  alapján  egyszerű  beszerzés  során
kiválasztott  Környezettudományi  Központ  Alapítvány  (1094  Budapest,  Angyal  u.  15/b.,
képviselője:  Dr.  Éri  Vilma  igazgató)  készítette  el  a  polgármesteri  hivatal  főépítészi,
építésügyi  és  környezetvédelmi  osztálya,  továbbá  a  városüzemeltetési  és  beruházási
osztály  illetékes  szakembereinek  közreműködésével,  széleskörű  egyeztetéssel,
véleménykikéréssel.  A  TKP  IV.  készítése  során  a  környezetvédelemmel  kapcsolatba
hozható  feladatokat  ellátó  osztályokat  is  bevontuk  a  munkába.  A  környezetre  jelentős
hatást gyakorló nagyobb vállalatok és közüzemek kérdőíves kikérdezése és a velük való
egyeztetés is megtörtént.
A  TKP  IV.  és  annak  mellékleteként  a  szennyvízkezelési  terv  jelen  előterjesztés  1.
mellékletét  képezi  a  terjedelme,  a  színes  ábrák,  diagramok  és  fotók  miatt  kizárólag
elektronikus formában. A IV. TKP végrehajtásának, valamint kis példányszámú nyomdai
kiadvány elkészítésének költségei  költségei  nem terjeszkednek túl  Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  a  2019.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásának  szabályairól  szóló  6/2019.  (II.15.)  számú  önkormányzati  rendeletében
meghatározottakon, annak készítésekor betervezésre kerültek.
Amennyiben  az  egyes  feladatok  forrás  hiányában  az  aktualitás  évében  nem  kerülnek
megvalósításra,  a  soron  következő  felülvizsgálat  során  nagyon  indokolt  esetben
átütemezésre  kerülhetnek.  A  végrehajtás  pénzügyi  fedezetéül  a  környezetvédelmi  alap



bevételei  és  pályázatokon  megnyert  támogatások  szolgálhatnak.  Az  önkormányzat
kötelezően  ellátandó  feladatáról  van  szó,  hiszen az  1995.  évi  LIII.  törvény 48./E  §  (3)
bekezdése úgy rendelkezik,  hogy:  „A  települési  önkormányzat  gondoskodik a települési
környezetvédelmi programban foglalt feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek
biztosításáról, és figyelemmel kíséri a feladatok ellátását.”
A 2013-2018. évig szóló III. TKP feladatainak végrehajtását a mostani IV. TKP tartalmazza.
A 2019-2024-ig szóló TKP IV megvalósítása hozzájárul városunk környezeti állapotának és
a lakosság életminőségének javításához. ehhez jelentős segítséget nyújt az is, hogy 2007.
év  óta  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Polgármesteri  Hivatala
regisztrált  EMAS  Környezetvédelmi  Vezetési  és  Hitelesítési  Rendszerrel  rendelkezik,
melyet  többször  sikeresen  megújított.  Ez  a  rendszer  a  települési  környezetvédelmi
programban  foglaltak  folyamatos  és  elkötelezett  végrehajtását  feltételezi.  Az  EMAS
hitelesítést  városunk  önkormányzatának  hivatala  a  közigazgatásban  elsőként  szerezte
meg, melyre egy Európai Uniós LIFE III. NEST című nemzetközi pályázati projekt keretén
belül került sor.
A IV.  TKP tervezetét  véleményezésre  és tájékoztatásul  megküldtük a környezetvédelmi
programban  előírt  szakhatóságoknak,  valamint  a  szomszédos  települések
önkormányzatainak. A vélemények nem kötik az önkormányzat döntését. A szakhatóságok
véleményeikben a TKP IV.-et elfogadásra javasolják.
A városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság jelen előterjesztést a 2019.
03.  12-én megtartott  ülésén megtárgyalta,  és a határozati  javaslatot  5 igen szavazattal
támogatta, és közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította. A pénzügyi bizottság az
előterjesztést a 03. 12-ei ülésén megtárgyalta és a határozati javaslatot  6 igen szavazattal
elfogadásra  javasolja a  közgyűlésnek.  A  gazdasági  bizottság  a  03.  13-ai  ülésén  az
előterjesztést  megtárgyalta,  és  a  határozati  javaslatot  5  igen szavazattal  elfogadásra
javasolja a közgyűlésnek.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a közgyűlés elé.

HATÁROZATI JAVASLAT 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…/2019. (III.21.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város IV. Települési Környezetvédelmi Programjának
elfogadásáról

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  határozat  mellékletét  képező
Dunaújváros Megyei Jogú Város 2019-2024-ig szóló IV. Települési Környezetvédelmi
Programját  (továbbiakban:  TKP  IV.)  elfogadja  és  a  mindenkori  éves  költségvetés
függvényében gondoskodik a benne foglaltak folyamatos végrehajtásáról.

Felelős: -   a határozat végrehajtásáért:
          a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke, 
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke,
pénzügyi bizottság elnöke



     - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője,
a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője,

Határidő:     végrehajtásra: folyamatos
jelentéstételre: a  következő  esedékes  új  és  aktualizált,  2025-2030-ig
szóló  V.TKP készítésének időpontja, várhatóan 2024. november 30.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a TKP IV-t
az érintettekkel és a lakossággal minél szélesebb körben tegye közzé ismeretterjesztő
előadás  és  nyomtatott  kiadvány  formájában,  valamint  az  önkormányzat  hivatalos
honlapján.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
  a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

       a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

 Határidő: folyamatos, a kiadvány elkészítésére, honlapon történő megjelenítésre:
2019. október 31.

Dunaújváros, 2019. március 21.

Iván László s.k. Hingyi László s. k.
városüzemeltetési, környezetvédelmi

és turisztikai bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési

bizottság elnöke

Pintér Attila s. k.
a pénzügyi bizottság elnöke



1. melléklet

A nagy  terjedelme,  a  színes  ábrák,  fotók  és  diagramok  miatt  kizárólag  elektronikus  formában
bocsátjuk  rendelkezésre.  A  teljes  nyomtatott  anyag  egy  példánya  megtekinthető  a  Főépítészi,
Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály környezetvédelmi szakcsoportjánál a 910-912. irodában. 


	HATÁROZATI JAVASLAT

