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Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 

 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: 
Törvény) 46. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a környezet védelme 
érdekében önálló települési környezetvédelmi programot dolgoz ki. 
 
A Környezetvédelmi Programot (továbbiakban: Program) a Pondus Környezetvédelmi és 
Mérnöki Kft. (1111 Budapest, Bartók B. út 30. fél em.1. képviseli: Dr.Bata Gábor 
környezetvédelmi szakértő) készítette el, melyet Kistarcsa Város Polgármestere a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 113/2020. (IV.20.) sz. 
határozatával elfogadott.  
 
A Program az elfogadását követően a Törvény 48/F § alapján megküldésre került az illetékes 
hatóságoknak és szerveknek véleményezésre. 
 
A Pest Megyei Közgyűlés Elnöke valamint a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Bányafelügyeleti Főosztálya több témában is a Program kiegészítését 
javasolta. 
 
 
 
 
 
 

 



 

A Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Osztály Földhivatali Osztály 6. valamint a Pest 
Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya a Programban 
foglaltakkal egyetértett annak elfogadását javasolta. 
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság észrevételt nem tett. 
(A hatósági észrevételeket a Program 4. melléklete tartalmazza.) 
 
A Pondus Kft. a kért módosításokat felülvizsgálta, majd a Program a hatósági javaslatok 
figyelembe vételével szükség szerint kiegészítésre került. 
 
A. Törvény 48.§ (3) pontja alapján „A települési önkormányzat környezetvédelmi tárgyú 
rendeleteinek, határozatainak tervezetét, illetve a környezet állapotát érintő terveinek 
tervezetét, a környezetvédelmi programot [46. § (1) bekezdés b) pont] a szomszédos és az 
érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul, az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek 
véleményezésre megküldi.” 
 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem: 
 
 

Határozati javaslat 
Kistarcsa Város Képviselő-testülete a 2020-2025 közötti időszakra vonatkozó módosított 
Környezetvédelmi Programot elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a módosított 
Környezetvédelmi Program szomszédos önkormányzatok részére történő megküldéséről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István polgármester 
 
A határozatok elfogadása egyszerű többséget igényel. 

 
Kistarcsa, 2020. október 12. 
 
  

 Juhász István 
 polgármester 
 
 
 
 
 
 


