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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A magyar környezetvédelmi törekvések legfontosabb jogszabályai a természet 

védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, valamint a környezet védelméről szóló 1995. 

évi LIII. törvény. A szabályozás kiemelt figyelmet fordít a nemzeti és regionális 

szintek mellett az önkormányzatok természetvédelmi és környezetvédelmi feladataira 

is.  

 

Tekintettel arra, hogy a 27/2015. (VI. 17.) OGY határozattal elfogadott 4. Nemzeti 

Környezetvédelmi Program 2020-ban lezárult, szükségessé vált a 2021-2026 közötti 

időszakra szóló 5. Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP-5) kidolgozása, mely 

jelenleg társadalmi egyeztetés és konzultáció alatt áll, az Országgyűlés által még nem 

került elfogadásra.  

 

A területfejlesztési tevékenységek, a programozás, illetve tervezés és a környezeti 

politika összhangját a Nemzeti Környezetvédelmi Program mellett alacsonyabb szintű, 

területi (regionális és megyei) és helyi dokumentumok is megalapozzák A környezet 

védelmének általános szabályairól szóló törvény előírja, hogy a települési 

önkormányzatoknak az illetékességi területükre vonatkozóan önálló települési 

környezetvédelmi programot kell kidolgozniuk, melyet a képviselő-testületnek kell 

jóváhagynia. A törvény meghatározza a települési szintű program kötelező és 

fakultatív elemeit. A települési önkormányzatnak gondoskodnia kell a települési 

környezetvédelmi programban foglalt feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás 

feltételeinek biztosításáról. A települési önkormányzatok - az önálló települési 

környezetvédelmi program mellett vagy helyett - közös települési környezetvédelmi 

programot is készíthetnek. 

 

A kidolgozás során az alacsonyabb szintű környezetvédelmi terveket a magasabb 

területi szintű környezetvédelmi tervekkel össze kell hangolni, ennek megfelelően 

Dombóvár város környezetvédelmi programját (amely a 2021-2026 évekre szólna) az 

5. Nemzeti Környezetvédelmi Program elfogadását követően célszerű kidolgozni. 

 

Környezet- és vízgazdálkodási szakmérnökökkel egyeztetve a program célja 

Dombóvár közigazgatási területe környezeti jellemzőinek meghatározása, a meglévő 

környezeti értékek megóvása, a problémák feltárása, rangsorolása és javaslat a 

prioritások megjelölésével a további feladatok meghatározására, a megoldások 

előkészítésére, a környezetkárosító tevékenységek megelőzése, illetve felszámolása, 

valamint a település lakosságának, a környezet és a településen működő gazdasági 

szervezetek közötti harmonikus kapcsolat megteremtése, a fenntartható fejlődés 

feltételeinek biztosítása. 

 

A környezetvédelmi program elkészítéséhez szükséges minden, a 

környezetvédelemhez kapcsolódó fellelhető dokumentáció, önkormányzati rendelet, 

korábbi program, rendezési terv, pályázati anyag, zöldfelület-rendezési terv, 

tájvédelmi terv átadása a készítőnek, illetve önkormányzati kérdőív kitöltése, valamint 

kérdőív kitöltetése a közszolgáltatókkal (víz-, szennyvíz-, hulladékkezelés 



tekintetében). A fentieken fognak alapulni a program célkitűzései, melyek 

megvalósításához felelős és határidőt kell rendelni.  

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzata III. 2. pontja alapján a 

környezetvédelmi program elkészítésére három ajánlatot kértünk be, az ajánlatkérésre 

két érvényes ajánlat érkezett, bruttó 975.000.- Forint, illetve bruttó 1.587.500.- Ft 

összegben.  

 

Javaslom, hogy Dombóvár város környezetvédelmi programjának elkészítése 

érdekében a kedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevővel kössünk szerződést, és az idei 

költségvetésben biztosítsuk a 975.000.- Ft összegű fedezetet. 

 

Kérem a határozati javaslat elfogadását. 

 

Határozati javaslat 

beszerzési eljárás megindításáról Dombóvár környezetvédelmi programjának 

kidolgozása érdekében 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2021. február 8-án 

kihirdetett veszélyhelyzetben a feladat- és hatáskörét a 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 

alapján gyakorolva – elrendeli Dombóvár 2021-2026. közötti időszakra szóló 

környezetvédelmi programjának elkészíttetését, melyre bruttó 975.000.- Ft összeget 

biztosít az önkormányzat 2021. évi költségvetése terhére. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel való 

szerződéskötésre és a program kidolgozásához szükséges további intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: 2021. július 30. – a szerződéskötésre 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

       Pintér Szilárd 

       polgármester 


