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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiszombor Község Környezetvédelmi Programja az akkori jogszabályi környezetnek 
megfelelően, településszintű szabályozással 2003-ban készült el.  
Felülvizsgálata „A Makói Kistérség Hulladék-gazdálkodási Terve 2011-2016.” anyagával 
egyidejűleg, azzal párhuzamosan készült. A felülvizsgálatot szakdolgozati formában 
előkészítő Gera Barbara szakmai konzulense Dr. Rakonczai János volt, a Szegedi 
Tudományegyetem professzora, aki mint a Raki Bt. ügyvezetője a makói munkaanyagot 
készítette, így mind az adatgyűjtés, mind a szakmai szempontok hasonlóan érvényesültek 
mindkét anyagban.   
 
Az elkészült felülvizsgált programot a környezet védelmének általános szabályairól szóló 
1995. évi LIII. törvény 48/F. § (1) bekezdése alapján az elfogadást megelőzően 
véleményezésre megküldte az érintett hatóságoknak. 
 
A véleményezési időszakban a program tartalmi elemeit jelentősen érintő 
hulladékgazdálkodási jogi környezet megváltozott, mindezt visszatükrözik az egyes 
hatóságok mélyebb szabályozási igényre utaló észrevételei is. Ugyanakkor már nem kötelező 
helyi szintű környezetvédelmi program megléte.  
 
A szakmai véleményeket mellékeltük. A szilárd és folyékonyhulladékra, továbbá az ivóvízre 
vonatkozó további pontosítások és kiegészítések talán ezen anyagon azért nem indokoltak, 
mert a kért mélységben tartalmazza egyrészt a makói, másrészt a szegedi 
hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata, továbbá a folyamatban lévő szennyvízprojekt 
(feleslegessé váló építési törmelék, kiszedett fák tuskói stb. elhelyezése) már kezeli, illetve a 
KEOP-1.1.1/B/10-11 pályázattal (komposztálás, inert hulladék kezelése) készülünk rá.  
Az egyéb észrevételek, mint pl: Vályogos-tóra, az egészséges ivóvíz biztosítása szövegeknél 
javasolt korrekciót átvezetjük, a légszennyezésre vonatkozó helyi avarégetés szabályozásáról 
szóló önkormányzati rendelet szükségességére, előkészítésére – mivel a vonatkozó 
környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási stb. szabályozási környezet módosítása még 
folyamatban van -  a későbbiekben javaslom visszatérni.  
 
 



Tisztelt Képviselő-testület!  
 
Az egyik véleményező hatóság összegzését előrebocsátva - miszerint „ a környezetvédelmi 
program felülvizsgálata során bizonyítást nyert, hogy a település a környezettudatos szemlélet 
képviselője. A község önkormányzata által vállalt feladatok átgondoltak és tervszerűen 
megvalósíthatók” – kérem a javasolt szakmai módosítások tudomásul vételét, és azok 
szükséges mértékű átvezetésével együtt a „Kiszombor Község Környezetvédelmi 
Programjának Felülvizsgálata” anyag elfogadását.  
 
Kiszombor, 2013. március 19. 

Tisztelettel: 
Szegvári Ernőné 

 polgármester 
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HATÁROZATI  JAVASLAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Kiszombor 
Község Környezetvédelmi Programjának Felülvizsgálata” tárgyú előterjesztést és 
az alábbi döntést hozta:  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kiszombor Község 
Környezetvédelmi Programjának Felülvizsgálata”  szakmai anyagot a szakmai észrevételekre 
és javasolt módosításokra figyelemmel a környezet védelmének általános szabályairól szóló 
1995. évi LIII. törvény 48/E. § alapján jóváhagyja. 
 
A határozat mellékletét képezi: „Kiszombor Község Környezetvédelmi Programjának 
Felülvizsgálata” (forrás: www.kiszombor.hu) 
 
A határozatról értesül: 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Irattár 
 
 
 


