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Pula Község Önkormányzat képviselő-testületének  
2019. március 27. napi soron következő nyilvános ülésére 

 
 
 
 
 
 

Tárgy: : Pula Község 2018-2023-as időszakra szóló Környezetvédelmi Programjának elfogadása 
 

Előadó: Szenger István Bálint polgármester 
 
Előkészítő:  Dr. Cseh Balázs aljegyző 
  
A döntés meghozatala egyszerű többséget igényel.                      
 
Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:  
 
 

Szinesi Erna Eszter 
jegyző 

 
  



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az 1995. évi LIII. környezetvédelmi törvény (Kt.) 46.§ (2.) bekezdése az önkormányzatok 
számára kötelező feladatként írja elő a környezetvédelmi program elkészítését. A múlt évben 
elkezdődött egy újabb középtávú program előkészítése. Ennek eredményeként terjesztem a T. 
Képviselő testület elé az új programot, melyet az előterjesztés melléklete tartalmaz. 
 
A települési környezetvédelmi program készítése során - a Kt. 48.§-ban foglaltak szerint - 
legalább az alábbi tartalmi elemeket kellett megvizsgálni:  
• a települési környezet tisztasága, 
• a csapadékvíz-elvezetés, 
• a kommunális szennyvízkezelés, -gyűjtés, -elvezetés, -tisztítás, 
• kommunális hulladékkezelés, 
• a lakossági és közszolgáltatási (vendéglátás, település-üzemeltetés, kiskereskedelem) 
eredetű zaj-, rezgés- és légszennyezés elleni védelem, 
• a helyi közlekedésszervezés, 
• az ivóvízellátás, 
• az energiagazdálkodás, 
• a zöldterület-gazdálkodás, 
• a feltételezhető rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárításának és a környezetkárosodás 
csökkentésének településre vonatkozó feladatait és előírásait.  
 
A javasolt programok, alprogramok a teljes anyag logikai menetét követik. A települési 
környezetvédelmi program középtávú program, mely figyelembe veszi a klímavédelem kapcsán 
kitűzött, vállalt időtávot is. 
 
Nagyvázsony, Mencshely, Pula Községek a földrajzi közelség és a program megvalósításának 
hatékonysága miatt közös környezetvédelmi programot dolgozott ki, ezért a környezetvédelem 
tekintetében is együtt kívánnak működni. 
 
A környezetvédelmi programban foglaltak aktualizálása érdekében a Kt. a program kétévenkénti 
felülvizsgálatát írja elő. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival 
kiegészíteni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 
 
Pula, 2019. március 22. 

Szenger István Bálint 
polgármester 

 
H A T Á R O Z A T I    J A V A S L A T 

 
……/2019. (………) ….. határozata  

a község környezetvédelmi programjának elfogadásáról 
 

Pula Község Önkormányzatának képviselő-testülete 
Nagyvázsony, Pula, Mencshely Községek 
Környezetvédelmi Programját a 2018-2023-as időszakra a 
melléklet szerinti tartalommal elfogadta. 
 
Határidő: értelem szerint   
Felelős:   Szenger István Bálint polgármester 


