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Tisztelt Társulási Tanács! 

 

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény IV. fejezetének 

47. § (2) bekezdése értelmében az önkormányzatoknak az érvényben lévő települési 

környezetvédelmi programjaikat szükség szerint - de legalább kétévente – felül kell 

vizsgálniuk.  

 

A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. 2003-ban készítette el a Pogányvölgyi 

Kistérség komplex környezetvédelmi programját a 2004-2009 közötti időszakra vonatkozóan, 

amely a kistérség minden településére egyedi cselekvési tervet határozott meg. A 

dokumentum felülvizsgálatát a fenti törvény értelmében, legutóbb 2010. évben a kistérség 

elvégezte és 6/2010. (II. 03.) társulási tanácsi határozatával jóváhagyta. 

 

A program alapvető célja az, hogy a Pogányvölgyi kistérség települései az aktuális környezeti 

állapotukhoz illeszkedő cselekvési tervekkel rendelkezzenek, amelyek a helyi 

környezetvédelem megalapozását szolgálják.  

Ehhez meg kell vizsgálni, hogy milyen természetes és emberi eredetű környezeti változások 

történtek a program elkészülése óta, és ezek milyen kedvező vagy kedvezőtlen hatásokkal 

jártak. Majd a település fejlesztési elképzeléseihez, és a környezetvédelmi alapelvekhez 

igazodóan a szükséges intézkedések meghatározására és ütemezésére van szükség.  

A felülvizsgálat záró része az operatív cselekvési terv aktualizálása, amelyek során 

értékelhetővé válik a településen végzett környezetvédelmi tevékenység, és elkészülnek az 

előirányzott intézkedéseket időben ütemező és fontosság szerint jellemző feladattervek.  

 

A tanácsnak arról kell dönteni, hogy a program felülvizsgálatát továbbra is együtt kívánja 

elkészíttetni, vagy településenként egyénileg végeztetik el a feladatot illetve, hogy továbbra is 

a Balatoni Integrációs KHT Siófok bízza meg a felülvizsgálat elkészítésével. 

 

 

 

 

 



Határozati javaslat 

 

 

A.) Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Pogányvölgyi Kistérség 

Komplex Környezetvédelmi Programja felülvizsgálatát közösen készítteti el és 

meghatalmazza Zsombok Lajost, a társulás elnökét, hogy a program felülvizsgálatának 

elkészítésére a Balatoni Integrációs KHT Siófok-tól kérjen árajánlatot. 

 

B.) A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Pogányvölgyi 

Kistérség Komplex Környezetvédelmi Programja felülvizsgálatát nem készítteti el, azt 

településenként minden önkormányzat saját maga végeztesse el. 

 

Felelős: Zsombok Lajos elnök 
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