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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                    Képviselı-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a szilárdhulladék-gazdálkodással kapcsolatos 
feladatai révén kapcsolódik a „Szegedi Regionális Hulladékgazdálkodási Programhoz”, 
melynek felülvizsgálata 2010. évben történt meg.  
 
Önkormányzatunk 2003. évben fogadta el Kiszombor község Környezetvédelmi Programját, 
melynek felülvizsgálata, megújítása még nem történt meg. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata, elsısorban a folyékony hulladék-gazdálkodási 
feladatok, de egyéb környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási feladat-ellátás kapcsán 
csatlakozott a Makói Kistérség Környezetvédelmi Programja és a Hulladékgazdálkodási 
Tervéhez.  
 
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény ( a továbbiakban: Hulladéktörvény )  
36. § (1) alapján: 
„Az egy körjegyzıséghez tartozó vagy hulladékgazdálkodási feladataikat társulásban vagy 
más módon közösen ellátó települési önkormányzatok a 35. § (1) bekezdés szerinti 
kötelezettségüket közös hulladékgazdálkodási terv kidolgozásával és kihirdetésével is 
teljesíthetik.” 
 
A Makói Kistérség Környezetvédelmi Programja 2004-ben készült, a 2004-2010 közötti 
idıszakra. Célja az országos és regionális szinten meghatározott és a kistérségi, a helyi 
szinten jelentkezı környezeti problémák feltárása, megoldási javaslatok kidolgozása a 
környezetvédelem területén. 
                             
Ugyancsak 2004. évben készült el a Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve a 2004-
2010-ig tartó idıszakra, mely az Országos Hulladékgazdálkodási Terv és a vonatkozó 
jogszabályok figyelembevételével, tartalmazza a térségi települések hulladékgazdálkodással 
kapcsolatos jelenlegi állapotokat, célkitőzéseket. 
 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48/E. § (5) 
bekezdése alapján a települési önkormányzatok - az önálló települési környezetvédelmi 



program mellett vagy helyett - közös települési környezetvédelmi programot is készíthetnek. 
Az e feladat vállalására is kiterjedı többcélú kistérségi társulás, illetve a kistérségi 
területfejlesztési tanács kistérségi környezetvédelmi programot készíthet. A programban 
foglaltak megvalósulásáról, a végrehajtásának helyzetérıl meghatározott idınként (legalább 
kétévente) tájékoztatja a közremőködı szerveket, a lakosságot.  
 
A Hulladéktörvény  37. § (1) bekezdése szerint a  hulladékgazdálkodási terv hat évre készül   
és 3 évente kell áttekinteni az abban foglaltak végrehajtását.  
 
E vonatkozó jogszabályok értelmében készült el most a  Környezetvédelmi Program, valamint 
a Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata. 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Az önkormányzatok számára a Környezetvédelmi Program és a Hulladékgazdálkodási Terv 
nemcsak a feladat-ellátáshoz, a tervezéshez kell, hanem egyes pályázatok benyújtásának 
elıfeltétele is, ezért ezek felülvizsgálata, aktualizálása szükséges feladat.  
 
Kérem, hogy a Képviselı-testület a mellékelt felülvizsgálati anyagot tekintse át és fogadja el, 
mely összefoglalásában a meg nem oldott feladatokat és hiányosságokat, valamint a 
megoldásra váró feladatokat összefoglalva iránymutatást ad a két dokumentum 2011-2016. 
évi megújítására vonatkozóan is. 
  
Kiszombor, 2011. szeptember 21.  
   

 Tisztelettel: 
Szegvári Ernıné 

 polgármester 
 
 
 

 
HATÁROZATI JAVASLAT  

  
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadja a 
2004-2010. közötti idıszakra vonatkozó Makói Kistérség Környezetvédelmi  Program, illetve 
Hulladékgazdálkodási Terv 2011. évi felülvizsgálatát. 
 
A 2004-2010. közötti idıszakra vonatkozó Makói Kistérség Környezetvédelmi Program és a 
Hulladékgazdálkodási Terv 2011. évi felülvizsgálata anyag a határozat mellékletét képezi. 

 
A határozatról értesül: 
- Makói Kistérség Többcélú Társulása  
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport  
- Irattár 


