
Az 1. napirendi ponthoz 

Előterjesztés  
 
Napirend:   Környezetvédelmi program elfogadása  
 
Előterjesztő:   a polgármester  
 
Előzmények:   - 
 
Határozat - tervezet: az előterjesztés végén található  
 
I. A téma ismertetése:  
 
Több olyan pályázat is van (pl.: az általános iskolában kialakítandó bicikli tárolók, 
komposztálók kihelyezése), melyekhez feltétlenül szükséges meglévő környezetvédelmi 
programnak lennie.  
Természetesen nem csak ezért, viszont ebből kifolyólag is készítettük el a programot, mely 
szükséges a település környezetének megóvásában, illetve egy stratégia, melynek útján el 
lehet indulni. A jóváhagyás után még meg kell küldeni a Tiszántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek is. 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 
rendelkezése  

48. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete, illetőleg a fővárosi önkormányzat esetén a fővárosi 
közgyűlés önkormányzati rendeletben - törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott módon és 
mértékben - illetékességi területére a más jogszabályokban előírtaknál kizárólag nagyobb mértékben korlátozó 
környezetvédelmi előírásokat határozhat meg. 

(2) A települési önkormányzat képviselő-testülete, illetőleg a fővárosi önkormányzat esetén a fővárosi 
közgyűlés önkormányzati rendeletben más törvény hatálya alá nem tartozó egyes fás szárú növények védelme 
érdekében tulajdonjogot korlátozó előírásokat határozhat meg. 

(3) 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 környezetvédelmi igazgatási szerv szakmai véleményéről 
harminc napon belül tájékoztatja a települési önkormányzatot. 
 
A program elkészült, melyet csatolok.  
 
II. Alkalmazott jogszabályok:  

1. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 
 

III. A döntés anyagi kihatása:  
 
Jelenleg nincs.  
 
IV. Határozat-tervezet:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 
…/2011. (……) számú 

Határozata 
 



A Képviselő-Testület  
 

1. Elfogadja Monostorpályi Község Települési Környezetvédelmi Programját (2011-
2015) elfogadja.  
 

2. Felkéri a jegyzőt, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. 
évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében foglaltakat tegye meg.  
Határid ő: azonnal  
Felelős: a jegyző  

 
 
Fent leírtakat figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a határozat – 
tervezetet elfogadni szíveskedjen.  

 
(A határozat-tervezet elfogadása egyszerű többséget igényel.). 

 
 
Monostorpályi, 2011. június 9.   
 
 

Tisztelettel:  
 
 

Szabó József  
polgármester  


