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Ikt.sz.: H/634-32/2022.                                                                     Előterjesztés száma: 2/2023.   
 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2023. január 26-i rendes nyilvános ülésére 

 

Előterjesztés tárgya: 
Szada Nagyközség Önkormányzat 2022-2024. évi 

Környezetvédelmi Programja tervezetének véglegesítése 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester  

Előkészítette: dr. Finta Béla jegyző  

Szakmai szempontból 

ellenőrizte: 

dr. Jenei László András 

törvényességi szakreferens 

 

Jogi, törvényességi 

szempontból ellenőrizte: 

dr. Jenei László András 

törvényességi szakreferens 
 

Pénzügyi, gazdasági 

szempontból ellenőrizte: 

Vargáné Kurfis Erika 

pénzügyi osztályvezető 
 

Törvényességért felelős: dr. Finta Béla jegyző  

Előzetesen tárgyalja: Településfejlesztés és Környezetvédelmi Bizottság, 

Pénzügyi Bizottság 

Egyeztetve, tájékoztatva: 

Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, 

és Hulladékgazdálkodás Főosztálya (mint Környezetvédelmi, továbbá 

Hulladékgazdálkodási, valamint Természetvédelmi Hatóság) 

Javasolt meghívott: Tatár Sándor ügyvezető (VIS NATURALIS Bt.) 

A határozati javaslat 

elfogadásához szükséges 

szavazattöbbség: 

egyszerű többség (SZMSZ 43.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti 

költségvetési kötelezettséget egyelőre nem generál a döntés!) 

Az előterjesztés zárt 

kezelését kérjük 
nem 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

I./ Előzmények 

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (a 115/2022. sz. előterjesztés alapján) 

129/2022.(X.27.) KT-határozatával a határozat Mellékletében foglaltak szerint határozta meg Szada 2022-

2024. évekre szóló Környezetvédelmi Programjának tervezetét. 

A Testület egyidejűleg felkérte a Polgármestert, hogy a tervezetet továbbítsa 30 napon belüli 

véleményezésre az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek, majd az onnan érkező véleménnyel 

együtt terjessze végső jóváhagyásra a Képviselő-testület soron következő rendes ülése elé. 

A Pest Megyei Kormányhivatal véleménye 2022. december 9.-én érkezett meg a Polgármester részére – a 

H/634-31/2022. it.sz. iratot ld. az előterjesztés Függelékeként, teljes terjedelmében csatolva. 

 

II./ A döntéshez szükséges információk 

 

A Függelékből kitűnik, hogy: 

➢ a Programot a Környezetvédelmi Hatóság több szempontból is elfogadja, kifogást nem emel, 

➢ észrevételeket a Hulladékgazdálkodási Hatóság megfogalmazott ugyan, de e tárgyban tett 

javaslatainak a Program tervezete 31-32. oldalain leírtak, továbbá az 52-54. oldalain olvasható 

feladattervben foglaltak eleve megfelelnek, 

➢ a Természetvédelmi Hatóság észrevételei ugyanakkor a Program tervezetének tényleges 

korrekcióját és kiegészítését igényelték – a tervezet készítőjének vélelmével ellentétben ugyanis a 

lápi pócok élőhelye valójában védett, mégpedig országosan védett területeknek minősül. 

  

Ez utóbbi észrevételeknek megfelelően a Program tervezetét értelemszerűen módosítottuk, és a szükséges 

kiegészítéseket is beépítettük a szövegébe – egyidejűleg véglegesítve a Program szerves részét képező, 

2022-2024-es tervezési időszakra meghatározott Környezetvédelmi feladatok listáját is (táblázatos 

formában ld. az előterjesztés Mellékletét képező Program 43-55. oldalain!). 

 

➢ A feladatterv ugyan sem a készítője által javasolt intézkedések várható költségigényeit, sem azok 

tervezett forrásait nem jelöli meg, de időbeli ütemezéséből kitűnik, hogy a 2023. költségvetési évet 

legfeljebb a 3.7. Természet- és tájvédelem alcím 28. (TT2) sorszámú feladatának költségigénye 

terhelheti: „természetvédelmi kezelési tervek elkészítése a helyi szinten védett természeti területek 

szakszerű kezeléséhez”. 

➢ Miután pedig a jelenlegi elképzelések szerint a környezetvédelmi feladatok teljesítésének 

önkormányzati költségvetési forrása a továbbiakban célzottan elkülönített „Környezetvédelmi 

Alap” lehet - amelynek képzése és felhasználása szabályait a települési környezet védelméről 

szóló (a Képviselő-testület Munkaterve szerint a 2023. áprilisi rendes ülésre készülő) 

önkormányzati rendelet rögzítheti -, ezért a természetvédelmi kezelési tervek elkészítésének 

határidejét a Program 2023. II. félévére ütemezi. 

➢ A Környezetvédelmi Alap 2023. évi „feltöltéséhez” az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének Zárszámadásáról szóló rendeletben megállapított pénzmaradvány teremthet 

majd forrást. 

 

Mindezekre figyelemmel az alábbi határozati javaslat elbírálását indítványozzuk. 

 

Szada, 2022. december 13. 

 

Az előterjesztés tartozékai: 

➢ Függelék: a Pest Megyei Kormányhivatal PE-06/KTF/36306-3/2022. üi. számú 

véleményezése a (115/2022. sz. előterjesztés mellékletét képező) Környezetvédelmi 

Program-tervezetről 

➢ Melléklet: Szada Nagyközség Önkormányzat 2022-2024. évi Környezetvédelmi 

Programja – az annak végén hivatkozott 1-3. sz. mellékleteivel együtt 
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III./ Határozati javaslat: 

 

…/2023.(I.26.) KT-határozat  

 

1./ Szada Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – összhangban A környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, és A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. 

törvény előírásaival - a természeti erőforrások megőrzése, és a környezetminőség romlásának 

megállítása, illetve javítása érdekében – Szada Nagyközség 2022-2024. évekre szóló Környezetvédelmi 

Programját a 2/2022. sz. előterjesztés Mellékletében foglaltak szerint határozza meg. 

 

2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az e határozat 1./ pontja szerint jóváhagyott 

Környezetvédelmi Programot – annak az önkormányzat hivatalos honlapján történő közzétételével 

egyidejűleg – tájékoztatásul küldje meg Pest Vármegye Kormányhivatalának, mint Környezetvédelmi 

Hatóságnak. 

 

3./ A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület 2024. évi Munkatervébe – a januári 

rendes ülés napirendjeként – építse be a 2024. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elbírálásának 

napirendjét – figyelemmel az ún. Környezetvédelmi Alapnak az Önkormányzat 2024. évi 

költségvetéséről szóló rendelet-tervezet I. verziója szerinti konkrét előirányzata összegére is. 

 

Határidő: 1.-2./ pont: azonnal, 3./ pont: 2023. október 31. 

Felelős: 1.-2./ pont: polgármester, 3./ pont: jegyző 

 

 


