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Kartal Nagyközség Önkormányzata

I. Bevezető
A környezet védelmének általános szabályairól szóló módosított 1995. évi LIII.
törvény határozza meg a magyar környezetpolitika célkitűzéseit és cselekvési
irányait. A törvény kiemelt jelentőséget tulajdonít az ember és környezete
harmonikus kapcsolata kialakításának, valamint a fenntartható fejlődés
környezeti feltételei biztosításának. Jelen beszámoló célja, hogy tájékoztatást
adjon a települési környezet védelme érdekében tett általános és speciális
intézkedésekről, a környezet védelmét szolgáló tevékenységekről, jogszabály
által előírt és teljesített kötelezettségekről, valamint a 2011-2012. évben
elvégzendő aktuális feladatokról.
Helyi környezetvédelemmel kapcsolatos általános feladatok
A települési környezet védelme érdekében végzett illetve végzendő helyi
feladatok az alábbiak szerint csoportosíthatók:
- környezet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtása és a hatáskörbe
tartozó hatósági feladatok ellátása
- Települési Környezetvédelmi Program kidolgozása, a településrendezési
tervvel összhangban
- Önkormányzati rendeletek kibocsátása a környezetvédelmi feladatok
megoldása érdekében
- Együttműködés a környezetvédelmi feladatokat ellátó egyéb
hatóságokkal, szomszédos önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel
- Környezeti állapot évenkénti elemzése (Környezeti jelentés)
A környezetvédelemmel kapcsolatos szabályozást alapvetően három törvény, a
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, a
természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, a hulladékgazdálkodásról
szóló 2000. évi XLIII. törvény és ezeknek végrehajtási rendeletei teremtik meg.
E jogszabályokból eredő feladatokat részletesen az önkormányzati hatásköri
jegyzék tartalmazza.
Az 1995. évi LIII. Tv. A környezet védelméről 46.§ (1.) bekezdés b.) pontjában
és a 48/E.§- ban meghatározott tartalmi követelményeket figyelembe véve a
település környezetvédelmi állapotát érintő témakörökben az önkormányzat
települési környezetvédelmi program készítésére kötelezett. A törvény
értelmében a települési önkormányzat gondoskodik a települési
környezetvédelmi programban foglalt feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás
feltételeinek biztosításáról, figyelemmel kíséri az azokban foglalt feladatok
megoldását, és a programot szükség szerint - de legalább kétévente felülvizsgálja. Kartal Nagyközség Önkormányzata jelenleg nem rendelkezik

települési környezetvédelmi programmal. Az önkormányzat 2012-ben fogja
elkészíteni a település környezetvédelmi programját.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
46. §-a (1) bekezdése e.) pontja, valamint az 51. § (3) bekezdése alapján a
község környezeti állapotáról a rendelkezésre álló adatok alapján a
következő tájékoztatást adja az Kartal Nagyközség Önkormányzata:
- A települési szilárd hulladék begyűjtését és elszállítását az AVE
Magyarország Kft. végzi együttműködve Kartal Nagyközség
Önkormányzatával és a település intézményeivel. A begyűjtött
szilárdhulladékot a közszolgáltató a Zöld Híd Régió Kft. hulladékkezelő
telepre szállítja ártalmatlanításra
- A településen jelenleg nincs szelektív hulladékgyűjtés, szelektív
hulladékgyűjtő szigetek nem találhatóak a településen
- Továbbra is nagy gondot fordít az önkormányzat a terek, és intézmények
környékének virágosítására, valamint az intézmények környezetének
ápolására, a köztemető gondozására
- A frekventált helyeken, a buszmegállók környékén, a piactéren rendszeres
takarítási munkálatok folynak
- Az önkormányzat munkatársai a fűnyírási munkálatok mellett a
zöldhulladék, falevelek rendszeres összegyűjtésével biztosítják a
frekventált területeken lévő környezet elvárt színvonalú megjelenését
- A KMOP-4.5.2-09-2009-0011 azonosító számú pályázat keretében az új
óvoda épületében megújuló energiahasznosítás (napkollektor) történik a
melegvíz előállításhoz és a fűtésrásegítéshez kapcsolódóan
- A KMOP-5.2.1/A-09-2009-0037 azonosító számú pályázat keretében a
Polgármesteri Hivatal épület energiahatékonysági szempontból
korszerűsítésre került
Felszíni és felszín alatti vizek
Felszíni és felszín alatti vizek állapotában a 2011-es évben jelentős változás nem
történt. Kartalon a felszín alatti vízbázis jó minőségű.
Levegő minőség
A levegőtisztaság-védelem a környezetvédelem egyik legfontosabb feladata. A
légszennyezés közvetlenül hat az emberi egészségre, egyben befolyásolja a
környezet más elemeinek állapotát is. A levegőtisztaság-védelem felmérésénél
figyelembe kell vennünk a termelési és fogyasztási tevékenységeket, valamint a
közlekedés következtében a légtérbe kerülő szennyező anyagok mennyiségét,
minőségét. A településen belül nincs jelentős légszennyezést kibocsátó forrás. A

pontforrások légszennyező hatása főként lokális, vagy nem szennyező. A káros
kibocsátás csökkenését eredményező építőipari, építészeti megoldásokat
előnyben kell részesíteni.
Csapadékvíz elvezetés
A közművek vonatkozásában a legtöbb hiányosság a felszíni vízrendezésnél
található. Ennek megoldása érdekében elkészültek a felszíni csapadékvíz hálózat
felújítási tervei. Az önkormányzat 2012. évben kívánja elindítani a felújítási
munkálatokat egy KMOP pályázat forrásainak igénybe vételével.
Összefoglalás
A tájékoztató összefoglalásaként elmondható, hogy a tavalyi évhez képest a
község környezeti állapota összességében nem romlott. A nyertes pályázatokból
adódó támogatások eredményeképpen, valamint az önkormányzat
költségvetésében biztosított források felhasználásával javult a környezeti
állapota.

