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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2015. évben lefolytatott ÁSZ vizsgálat kifogásolta, hogy Rétság nem rendelkezik környezet-
védelmi programmal.  
 
A program tartalmát a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 
tartalmazza. A program elkészítéséhez több, a környezetvédelem területén jártas, megfelelő vég-
zettségű szakterület ismerete szükséges. Az önkormányzatnál, mint ahogy más önkormányzatoknál 
sincs környezetvédelmi szakértő.  
 
Javaslom, hogy az alábbi megfelelő végzettséggel rendelkezőktől kérjünk árajánlatot a program 
elkészítésére: 

1.) Salgóterv Kft. – Lantos Lászlóné 
 

2.) Laczkóné Dénes Orsolya e.v. 
3100 Salgótarján, Hunyadi krt. 14. 
Tel:  06-20-582-2086 
Email: denesorsi@gmail.com 
 

3.) Ú T K A T A S Z T E R    B T. 
3100 Salgótarján, Szerpentin út 8. Fszt. 1. 
30/9833-447 Fax: 32/743-251 
lacsab@gmail.com 

 
Az árajánlat kérésbe javaslom a törvényi hivatkozás - 1995. évi LIII. törvény 48.§/E pontja - fel-
tüntetését. A hivatkozott szakasz részletesen tartalmazza az elkészítendő dokumentációval 
szemben támasztott követelményeket.  
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2017. április 5.  
                                                                                                          
 
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

2017. évi munkaterv 
 

3. Jogszabályi háttér:  

 
1995. évi LIII. törvény 

a környezet védelmének általános szabályairól 
 

V. Fejezet 
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖRNYEZETVÉDELMI FELADATAI 

46. § (1) A települési önkormányzat (Budapesten a Fővárosi Önkormányzat is) a környezet 
védelme érdekében 

a) biztosítja a környezet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtását, ellátja a hatáskörébe 
utalt hatósági feladatokat; 

b)82 önálló települési környezetvédelmi programot dolgoz ki a 48/E. §-ban foglaltak sze-
rint, amelyet képviselő-testülete (közgyűlése) hagy jóvá; 

c) a környezetvédelmi feladatok megoldására önkormányzati rendeletet bocsát ki, illetőleg 
határozatot hoz; 

d)83 együttműködik a környezetvédelmi feladatot ellátó egyéb hatóságokkal, más önkormány-
zatokkal, egyesületekkel; 

e) elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de 
legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot; 

f) a fejlesztési feladatok során érvényesíti a környezetvédelem követelményeit, elősegíti a 
környezeti állapot javítását. 

(2) A megyei önkormányzat az épített és természeti környezet védelmével kapcsolatos fel-
adatainak ellátása érdekében 

a)84 a települési önkormányzatokkal és az illetékes megyei területfejlesztési tanáccsal egyez-
tetve megyei környezetvédelmi programot készít a 48/D. §-ban foglaltak szerint, amelyet a me-
gyei közgyűlés hagy jóvá; 

b) előzetes véleményt nyilvánít a települési önkormányzati környezetvédelmi programokról, il-
letve kezdeményezheti azok megalkotását; 

c) állást foglal a települési önkormányzatok környezetvédelmet érintő rendeleteinek terveze-
tével kapcsolatban; 

d) elősegíti az 58. § (7) bekezdése szerinti egyezség létrehozását; 
e) javaslatot tehet települési önkormányzati környezetvédelmi társulások létrehozására. 
(3) A megyei jogú város tekintetében a (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti feladatokat az 

egyeztető bizottság [ÖT 61/A. §] keretében kell ellátni. 
(4)85 A külön jogszabályban meghatározott települési önkormányzatnak az (1) bekez-

dés e) pontjában előírt környezetállapot-értékelést környezeti zajra vonatkozóan - a külön jog-
szabályban meghatározott területekre, létesítményekre, és az ott előírtak szerint - stratégiai 
zajtérkép alapján kell elkészítenie. 

48. §87 (1)88 A települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve a fővárosi önkormányzat 
esetén a fővárosi közgyűlés önkormányzati rendeletben - törvényben vagy kormányrendeletben 
meghatározott módon és mértékben - illetékességi területére a más jogszabályokban előírtak-
nál kizárólag nagyobb mértékben korlátozó környezetvédelmi előírásokat határozhat meg. 
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(2) A települési önkormányzat képviselőtestülete önkormányzati rendeletben más törvény ha-
tálya alá nem tartozó egyes fás szárú növények védelme érdekében tulajdonjogot korlátozó 
előírásokat határozhat meg. 

(3) A települési önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek, határozatainak terve-
zetét, illetve a környezet állapotát érintő terveinek tervezetét, a környezetvédelmi programot [46. 
§ (1) bekezdés b) pont] a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul, az ille-
tékes környezetvédelmi igazgatási szervnek véleményezésre megküldi. A környezetvédelmi 
igazgatási szerv szakmai véleményéről harminc napon belül tájékoztatja a települési önkor-
mányzatot. 

(4) A települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik: 
a) a füstködriadó terv, 
b)89 a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar 

és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása, 
c) a légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny területek kijelölésével kapcso-

latos eljárásban való közreműködés, 
d)90 területek zajvédelmi szempontból fokozottan védetté nyilvánítása, 
e)91 csendes övezet kijelölése, valamint 
f)92 a helyi zajvédelmi szabályok megállapítása. 
(5)93 A (4) bekezdésben meghatározott feladatok végrehajtására a fővárosban 
a) az a) és a b) pont tekintetében a fővárosi közgyűlés, 
b) a d)-f) pont tekintetében 
ba) a fővárosi kerületi képviselő-testület, 
bb) a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi köz-

gyűlés 
alkothat rendeletet. 

(6) A polgármester (főpolgármester) levegőtisztaságvédelmi feladatkörébe, illetőleg állam-
igazgatási, hatósági hatáskörébe tartozik: 

a) a füstködriadó terv kidolgoztatása és végrehajtása; 
b) a füstködriadó terv végrehajtása során a légszennyezést okozó, szolgáltató, illetve termelő 

tevékenységet ellátó létesítmények üzemeltetőinek más energiahordozó, üzemmód használatá-
ra kötelezése, az üzemeltető tevékenységének, valamint a közúti közlekedési eszközök üze-
meltetésének időleges korlátozása vagy felfüggesztése; 

c) a külön jogszabályban meghatározott szmoghelyzet (füstködállapot) bekövetkezése esetén 
az érintett lakosság tájékoztatása a meglévő és várható túllépés helyéről, mértékéről és időtar-
tamáról, a lehetséges egészségügyi hatásokról és a javasolt teendőkről, valamint a jövőbeli 
túllépés megelőzése érdekében szükséges feladatokról. 

 
48/B. §96 (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 hatóténye-

zők 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 alkalmazásá-

nak várható költségigényét, a tervezett források megjelölésével. 
(3) A területi környezetvédelmi programokban foglaltakat az adott területi szint fejlesztési 

koncepciójának és rendezési, valamint fejlesztéspolitikai terveinek kidolgozása, a döntéshozatal 
és a végrehajtás, továbbá az adott területre vonatkozó ágazati tervezés során érvényre kell 
juttatni. 
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(4) A területi környezetvédelmi programot szükség szerint, de legalább a Program megújítá-
sát, illetve felülvizsgálatát követően - a 48/A. § (2) bekezdésének figyelembevételével - felül kell 
vizsgálni. 

48/E. §101 (1) A települési környezetvédelmi programnak a település adottságaival, sajá-
tosságaival és gazdasági lehetőségeivel összhangban - a 48/B. § (2) bekezdésben foglal-
takon túl - tartalmaznia kell 

a) a légszennyezettség-csökkentési intézkedési programmal, valamint a légszennye-
zéssel, 

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 környezetká-

rosodás csökkentésével 
kapcsolatos feladatokat és előírásokat. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a települési környezetvédelmi program - a tele-
pülés adottságaival, sajátosságaival és gazdasági lehetőségeivel összhangban - tartal-
mazhatja 

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 várha-

tó 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 figyelem-
mel kíséri a feladatok ellátását. 

(4)102 
(5)103 Települési önkormányzatok - az önálló települési környezetvédelmi program mel-

lett vagy helyett - közös települési környezetvédelmi programot is készíthetnek. 
 

4.  Határozati javaslat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2017. (IV. 28.) számú határozata 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Környezetvédelmi program 
elkészítésére árajánlatok bekéréséről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a dokumentáció elkészítésére árajánlat kér az alábbi környezetvédelmi 
szakértőkről: 
 

1.) Salgóterv Kft. – Lantos Lászlóné 
2.) Laczkóné Dénes Orsolya e.v. 
3.) Ú T K A T A S Z T E R    B T. 

 
 
Az árajánlatot a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48/E §-
ában megfogalmazott feladatok elvégzésére kell bekérni. 
 
 
 
Határidő: 2017. május 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 


