
 
Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 01-i ülésére 
 

Tárgy:  Szentgotthárd Város Környezetvédelmi Programja felülvizsgálatának 
véleményeztetés utáni elfogadása 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. márciusi ülésén 
foglalkozott a város környezetvédelmi programjának felülvizsgálatával, amelyben 
környezetvédelmi program hatósági véleményeztetésre megküldendő munkaanyagát elfogadta. 
 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. LIII. törvény (továbbiakban: 
törvény) 46 – 48. §-nak figyelembevételével készült Szentgotthárd Város Környezetvédelmi 
Programjának (Továbbiakban: Program) felülvizsgálata. A környezetvédelmi programot 
szükség szerint, de legalább a Nemzeti Környezetvédelmi Program megújítását, illetve 
felülvizsgálatát követően felül kell vizsgálni. A 2015 – 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti 
Környezetvédelmi Programot az Országgyűlés 27/2015. (VI. 17.) számú OGY határozatával 
fogadta el.  
 
A Program felülvizsgálatának elkészítésére a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal az 
önkormányzat közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó beszerzésekre vonatkozó 
szabályzata alapján az árajánlatkérések közvetlen megküldésével indított beszerzési eljárást 
folytatott le. A eljárás eredményeként az ÖKOHYDRO Környezet- és Vízgazdálkodási 
Mérnöki Iroda Kft. (9700 Szombathely, Kőszegi út 2. Fsz. 2.) készíttettük el a program 
felülvizsgálatát.  
 
A felülvizsgált Program 2016. február 29–től a városi honlapon is olvasható és 
véleményezhető (http://szentgotthard.hu/hu/kiemelt-hirek/seo-url-11.html) volt. A Program 
felülvizsgálatával kapcsolatban hivatalunkba a lakosság részéről nem érkezett vélemény, 
hozzászólás. A törvény 48/F. §-a alapján a Programot elfogadás előtt véleményezésre meg 
kellett küldeni a környezetvédelmi, az ingatlanügyi, a vízvédelmi és a vízügyi hatóságnak, 
valamint az egészségügyi államigazgatási szervnek és  az illetékes megyei önkormányzatnak. 
A fenti véleményező szervek szakmai véleményükről hatvan napon belül tájékoztatják a 
környezetvédelmi program kidolgozóját. Továbbá a törvény 48. § (3) bekezdése alapján a 
környezetvédelmi programot a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul is 
meg kell küldeni. A márciusi képviselő-testületi döntés után a jogszabályban előírt hatóságok 
részére véleményezésre, a szomszédos önkormányzatok részére pedig tájékoztatásul 
megküldtük a Programot. A Program teljes anyaga a http://szentgotthard.hu/hu/kiemelt-
hirek/seo-url-11.html  linken tekinthető meg. 
 
A hatóságok részéről a környezetvédelmi hatóságtól, illetve az egészségügyi államigazgatási 
szervtől érkezett írásos vélemény. Továbbá Magyarlak, illetve Csörötnek települések 
képviselő-testületei tettek írásos javaslatot (1-4. számú mellékletek). 
 
A környezetvédelmi hatóság szakmai véleményeket fogalmazott meg a természet- és 
tájvédelemmel, a levegőtisztaság- és zajvédelemmel, valamint a hulladékgazdálkodással 
kapcsolatban, amelyeket célszerű a Programunkban is szerepeltetni. 
 
Az egészségügyi államigazgatási szervtől érkezett véleményben szereplő észrevételek közül a 
szennyvíz-csatornázás (7.10.2. fejezet), veszélyes hulladékok rendszeres begyűjtésének 



kezelése (7.9.2.1. fejezet) szerepel az elérendő célok között. A Szentgotthárd-Hársas-tónál 
javasolt további infrastrukturális fejlesztések (öltöző-zuhanyzó komplexum, közvilágítás, 
szennyvíz-elvezetés) véleményünk szerint ellentétesek az általunk szorgalmazott 
célkitűzéssel, a Hársas-tó természetközeli arculatának megőrzésével, ezért ezeket a 
fejlesztéseket nem javasoljuk a Program elérendő céljai közé beemelni. 
 
A két szomszédos önkormányzat által javasolt levegőminőség védelmével kapcsolatos 
intézkedések – az egészségügyi kockázatokat növelő légszennyezések okainak feltárása és 
megszüntetésük érdekében szükséges intézkedések rögzítése - Programba emelésével 
egyetértünk. A másik javaslatuk légszennyezettség csökkentése stratégiai célként 
szerepeltetése pedig szerepel a program 7.1. A környezetvédelem hosszútávú céljai között. A 
fentiek alapján a Program 7.8.2. Megvalósítandó feladatok rész 7.8.2.4. fejezet Lakossági, 
illetve hőszolgáltatásokkal kapcsolatos faladatokat az alábbiakkal javasoljuk kiegészíteni: 

- lakossági fűtésnél használt tüzelőanyagok ellenőrzése,  szennyezőanyag kibocsátások 
ellenőrzése, levegőszennyezés esetén hatósági intézkedések kezdeményezése; 

- a helyi médiában, internet segítségével felvilágosító kampányok indítása a fűtéshez 
kapcsolódó levegőszennyezés visszaszorítása érdekében 

 
 
Emlékeztetőül néhány szó a Program szerkezetéről, jogszabályi hátteréről:  
 
A program felülvizsgálata szerkezetét tekintve a következőkből épül fel: 
 
• A környezetvédelmi programkészítés jogszabályi hátterének, előzményeinek ismertetése. 
• A település, valamint a település jelenlegi környezeti állapotának bemutatása, értékelése. 

Ebben a fejezetben a természeti adottságokon kívül elsősorban a környezet elemeinek 
(levegő, víz, talaj, élővilág, táj, települési és épített környezet) állapotát és az önállóan 
kezelt környezeti hatótényezőket (hulladékgazdálkodás, zaj és rezgés, környezeti nevelés) 
mutatjuk be. 

• A környezetvédelmi célok, célállapotok megvalósulása: A fejezetben ismertetjük a 2010-
ben készített Környezetvédelmi Program célkitűzéseinek megvalósulását. 

• Környezetvédelmi programjavaslat: A fejezetben a településen végrehajtandó általános és 
konkrét, rövidtávú cselekvési programokat ismertetjük, melyek bemutatják, hogy az 
állapotfelmérés során tapasztalt helyzet és az elérni kívánt célállapotok közötti 
különbségek hogyan szűntethetők meg. 
 

Jogszabályi háttér, felhasznált adatok, megvalósult programok 
 
 Jogszabályi háttér 
 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban 
Kt.) – mint a  környezetvédelmi tervezés alapját – rendelte el a hatévente megújítandó 
Nemzeti Környezetvédelmi Program megalkotását. Ez a már meglévő hazai tervezési 
rendszerek (pl. terület- és településfejlesztés és -rendezés) mellett egy új típusú, átfogó jellegű 
tervezés alapjainak megteremtését irányozta elő.  
 
Az Országgyűlés által a 83/1997. (IX. 26.) OGY határozattal elfogadott első Nemzeti 
Környezetvédelmi Program (NKP-I) kijelölte a magyar környezetpolitika általános – az EU 
környezetpolitikájával összhangban lévő – céljait és cselekvési irányait.  
Az NKP-I (1997-2002.) főbb céljai: 



 
− hazai környezetállapot részletes felmérése, 
− szükséges cselekvési irányok meghatározása, 
− legsürgősebb teendők kijelölése (környezet további romlásának megelőzése). 
A második, a 132/2003. (XII. 11.) OGY határozattal elfogadott Nemzeti Környezetvédelmi 
Program (NKP-II) a 2003-2008. közötti időszakra határozta meg a környezetvédelemmel 
kapcsolatos teendőket. Kiemelt feladatai: 
 
− EU csatlakozás környezetvédelmi feltételeinek teljesítése (jogharmonizáció), 
− Intézmény-fejlesztés, 
− Természeti értékek védelme, 
− Környezeti infrastruktúra kiépítése, 
− Középtávú környezetvédelmi stratégia és terv elkészítése.  
 
A harmadik, a 96/2009. (XII. 9.) OGY határozattal elfogadott Nemzeti Környezetvédelmi 
Program (NKP-III) a 2009-2014. közötti időszakra alapcélként fogalmazza meg az ország 
fenntartható fejlődési pályára történő állítását, melynek során érvényesül a 
 
− társadalmi-gazdasági munkamegosztás (társadalmi együttműködés), 
− területi sajátosságok figyelembe vétele (decentralizáció), 
− társadalmi lokális elvárások érvényesülése (szubszidiaritás). 
 
A környezetvédelmi törvény előírja a regionális, megyei és települési környezetvédelmi 
programok készítését.  
 
 
A környezetvédelmi programok tartalmi követelményeire vonatkozóan a Kt. a következő 
rendelkezéseket teszi: 

 
 

„Kt.48/B. § (1) Átfogó környezetvédelmi terv az e törvényben szabályozott országos [40. §] 
és területi (regionális [48/C. §], megyei [48/D. §] és települési [48/E. §]) környezetvédelmi 
program. 

(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. 
 (2) A regionális környezetvédelmi program tartalmazza a 48/B. § (2) bekezdésben 

foglaltaknak megfelelően azokat a célokat és intézkedéseket, amelyek elérése, illetve 
megvalósítása regionális szinten hatékony és indokolt. 

 



Kt.48/D. § (1) A megyei környezetvédelmi program tartalmazza a 48/B. § (2) bekezdésben 
foglaltaknak megfelelően azokat a célokat és intézkedéseket, amelyek elérése, illetve 
megvalósítása megyei szinten hatékony és indokolt. 

 
Kt.48/E. § (1) 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.” 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
 A Környezetvédelmi Program lényeges része a jövőre vonatküzó feladatok, elérendő célok az 
anyag 7. fejezetében található, a 77. oldaltól kezdődően. A jövőnket ezen a területen 
leginkább ez a fejezet határozza meg. Álláspontunk szerint megvalósítható, elfogadható, 
magunkévá tehető elképzeléseket fogalmaz meg – amennyiben ezektől eltérő dolgokat is meg 
kívánunk fogalmazni, akkor azt elsősorban e fejezetben lehetne kezelni.  
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és Szentgotthárd Város Környezetvédelmi Programja 
felülvizsgálatának az előterjesztésben javasolt kiegészítésekkel történő helyi rendeletben 
történő elfogadását ! 



 
Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes 
hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület 
tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell. 
A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása: A környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. LIII. törvény (továbbiakban: törvény) 46 § (1) bekezdés b) pontja 
alapján a települési önkormányzatnak környezetvédelmi programot kell kidolgoznia, amelyet 
képviselőtestületnek kell jóváhagynia. A program célja az emberi egészségre veszélyes 
környezeti terhelések, ártalmak csökkentése a környezetminőség javítása.  
A rendeletmódosítás  gazdasági, költségvetési hatása: A környezetvédelmi programban 
megfogalmazott célok megvalósításához forrást kell biztosítani, amelyhez a saját forrásokon 
kívül más egyedi, pályázati forrásokat is be kell vonni. 
Környezeti és egészségi következménye: Egyértelműen pozitív, mivel a program alapvető 
célja a környezetminőség javítása egy élhető az itt élők számára egy vonzó városi környzet 
kialakítása, így az emberi egészségre veszélyes környezeti terhelések, környezeti ártalmak 
csökkentése. 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A környezetvédelmi programban 
meghatározott feladatok elvégzésével az adminisztratív terhek nőhetnek. 
A jogalkotás elmaradásának esetén: Mulasztásos törvénysértés esetén törvényességi 
észrevétel érkezhet.  
 

 
Határozati javaslat 

 
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 

Környezetvédelmi Programja felülvizsgálatát az alábbi kiegészítésekkel elfogadja:  
a. a Vas megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztálya VA/KTF02/1645-2/2016. számú szakmai véleményében foglaltakat 
kéri a környezetvédelmi programba bedolgozni; 

b. A Környezetvédelmi Program 7.8.2. Megvalósítandó feladatok rész 7.8.2.4. 
fejezet Lakossági, illetve hőszolgáltatásokkal kapcsolatos faladatok esetében 
az alábbi kiegészítéseket rendeli el: 

- a lakossági fűtésnél használt tüzelőanyagok ellenőrzése,  
szennyezőanyag kibocsátások ellenőrzése, levegőszennyezés esetén 
hatósági intézkedések kezdeményezése; 

- a helyi médiában, internet segítségével felvilágosító kampányok 
indítása a fűtéshez kapcsolódó levegőszennyezés visszaszorítása 
érdekében 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 

Környezetvédelmi Programja felülvizsgálatának elfogadásával kapcsolatban az 
alábbiakat rendeli el: ... 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 
  



 
Szentgotthárd, 2016. augusztus 19. 
 Dr. Dancsecs Zsolt 
                                                                                                      Jegyző 



Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
...../---. /---./ önkormányzati  rendelete 

 Szentgotthárd Város Önkormányzatának a Szentgotthárd Város Környezetvédelmi 
Programjáról szóló 17/2010. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bek. 11. pontjában (helyi 
környezet- és természetvédelem) meghatározott feladatkörében a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) b) pontja valamint a 48/A §-ban 
kapott felhatalmazás  alapján  
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a  
a véleményezési eljárásban közreműködő alábbi államigazgatási szervek: 
Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya,  
-Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, továbbá 
- Magyarlak Község Önkormányzata, Csörötnek Község Önkormányzata mint szomszédos 
települések 
véleményének figyelembe vételével a következőket rendeli el:  
 
1. § A Szentgotthárd Város Környezetvédelmi Programjáról szóló 17/2010. (VII. 1.)  
önkormányzati rendelet  1. §-a az alábbiak szerint módosul: 
 
“Szentgotthárd Város Környezetvédelmi Programját az e rendelet 1. melléklete szerinti 
“”Szentgotthárd Város Környezetvédelmi programjának felülvizsgálata”” című dokumentum  
tartalmazza.” 
 
2.§ E rendelet 2016. szeptember 01-én lép hatályba. 

 
 

 

 Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 
 Polgármester jegyző 

 

 

Kihirdetés napja: 



Indokolás 
1.§-hoz: A felülvizsgálat környezetvédelmi program miatt változik a rendelet 1. számú 
melléklete. 

2..§-hoz: a rendelet hatályba lépésének időpontját tartalmazza. 

 



1.sz melléklet 

 



2.sz. melléklet 

 



 



3.sz. melléklet 

 



4.sz. melléklet 

 


