
 

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

16/2003. (X.6.) ÖK. rendelete  

a Települési Környezetvédelmi Program megalkotásáról 

  

Almásfüzitő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok ás szerveik, 

a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- ás 

hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 84.§.-ban és a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§. (1) b) pontjában illetve a 47.§. (4) 

bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.  

 

Általános rendelkezések  

1.§.  

 

(1) E rendelet területi hatálya Almásfüzitő Község közigazgatási területére, időbeli 

hatálya a 2003-2008. közötti időszakra terjed ki.  

(2) A települési környezetvédelmi program (továbbiakban: Program) előírásai keretként 

szolgálnak mindazon településfejlesztési, agrárstruktúra- és vidékfejlesztési, turisztikai 

illetve egyéb gazdasági intézkedésekhez, amelyek környezet- ás természetvédelmi 

vetületei a település környezetállapotát, környezethasználatát érintik.  

 

 

A települési környezetvédelmi program illeszkedése  

2.§. 

 

(1) A Program végrehajtásáról elsősorban az alábbi jogszabályokkal, dokumentumokkal 

összhangban intézkedik a képviselő-testület:  

 

- Európai Unió direktíváival;  

- Magyar Köztársaság által is ratifikált nemzetközi egyezményekkel; 

- Magyarország Nemzeti Fejlesztési Tervével; 

- Nemzeti Környezetvédelmi Programmal;  

- Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi Programmal;  

- Nemzeti Környezet egészségügyi Akcióprogrammal;  

- Komárom-Esztergom megye Környezetvédelmi Programjával;  

- Komárom-Esztergom megye középtávú zöldturizmus-fejlesztési programjával; 

- Komárom-Bábolna kistérség Gazdaságfejlesztési Programjával;  

 

(2) A Program szerves részét képezi a Komárom-Bábolnai kistérség egészére megalkotott 

környezetvédelmi programnak, így az egyes intézkedések kistérségi összhangja 

biztosított.  

 

a Program végrehajtásának eszközrendszere 

3.§. 

  

A Képviselő-testület a Programban foglalt középtávú feladatok végrehajtásának szervezésével 

a jegyzőt és a Műszaki és Környezetvédelmi Bizottságot hatalmazza fel, a kistérségi összhang 

biztosítása érdekében pedig a Komárom-Bábolna és Környékük Területfejlesztési 

Önkormányzati Társulást illetve munkaszervezetét kéri fel.  

 



A település megoldásra váró környezet- és természetvédelmi problémái 

4.§. 

 

(1) Köztisztaság, hulladékgazdálkodás  

a.) Az egykori Almásfüzitői Timföldgyár Duna-parti vörös iszap tároló kazettái (200 

hektár!) megfelelő műszaki védelem hiányában nagymértékben veszélyeztetik a térség 

ivóvízbázisát, természeti értékeit és turisztikai potenciálját. 

b.) Az Almásfüzitő területén évente mintegy 5000 m3 mennyiségben keletkező települési 

szilárd hulladék előírásoknak (EU, hulladéktörvény, Nemzeti Környezetvédelmi 

Program) megfelelő módon történő gyűjtését Ráduly Zoltán egyéni vállalkozó végzi, 

ártalmatlanítására pedig az RWE Umwelt Tatabánya Rt. regionális hulladéklerakóján 

kerül sor.  

c.) A vörös iszap tároló kazettákon évente — javarészt rekultivációs célzattal — 

elhelyezésre kerülő több ezer tonnányi veszélyes hulladék (főként fáradt olajjal 

szennyezett föld, tartálytisztításból keletkező iszap, festékiszap (dorogi és győri 

veszélyes hulladék égető erőművek salakja, stb.) az előirásoknak megfelelő kezelés 

ellenére magukkal vonják a veszélyeshulladék-lerakás környezeti kockázatait. ( az 

egész ország területéről 100 ezer tonna/év veszélyes ipari hulladék lerakására van 

hatósági engedélye a tulajdonosnak)  

d.) A község belterületének rendezettsége, tisztasága az emelkedő színvonal ellenére sem 

éri el a kívánatos mértéket és külterületén előfordulnak olyan területek, amelyeken 

illegális hulladéklerakás rendszeresen előfordul.  

 

(2) Vízbázisvédelem, csapadék- és szennyvízkezelés  

a.) Almásfüzitő felszíni szennyeződésre erősen érzékeny területen helyezkedik el, ily 

módon a település alatt húzódó dunai parti szűrésű vízkészleteket számos 

szennyeződés veszélyezteti. 

b.) A kiépített szennyvízcsatorna hálózatra történő rákötés aránya 100 %-os, ily módon a 

felszín alatti vízkészleteket csatornázatlan ingatlan nem veszélyezteti.  

c.) A felszíni vizek állapotáról igen kevés és rendszertelen információk állnak 

rendelkezésre, így a környezetvédelmi intézkedések hatékonysága nehezen mérhető, a 

további beavatkozások pedig kevésbé rangsorolhatók. 

d.) Almásfüzitő kis területe van kitéve árvízi és belvízkároknak, a Duna menti területek 

hasznosítása ökológiai problémát vet fel.  

 

(3) Levegőtisztaság-védelem  

a.) Almásfüzitő, mint közvetlenül az országhatár mentén elhelyezkedő település esetében 

a helyben keletkező — és a határon potenciálisan átterjedő, ily módon az Espoo-i 

Egyezmény hatálya alá tartozó — légszennyezések csökkentésére kiemelt figyelmet 

kell fordítani.  

b.) A gázvezeték-hálózat illetve a távfűtés meglétével a kommunális légszennyezés 

jelentősen csökkent, de a legtisztább és megújuló energiafelhasználások, mint p1. 

szoláris energia, szél) ma még egyáltalán nincsenek jelen a községben.  

c.) A község levegőminőségéről az ÁNTSZ által működtetett RIV-hálózat révén 

viszonylag rendszeres adatokkal rendelkezünk, de a hatékony hatósági 

intézkedésekhez és a preventív beavatkozások megtervezéséhez továbbiak 

szükségesek.  

 

 

 



(4) Helyi közlekedés-szervezés  

a.) A község területén helyi tömegközlekedés nincs, és erre — a közúti forgalom 

erősödésével megnövekedő légszennyezés, zaj ártalom és balesetveszély ellenére — 

reálisan nem is lehet számítani.  

b.) A távolsági közlekedés (VOLÁN, MÁV) infrastruktúrája Almásfüzitőn is 

korszerűsítésre szorul.  

c.) Megfelelő kerékpárút-hálózat és kerékpáros infrastruktúra híján a kerékpár nem válhat 

a helyi és helyközi közlekedés mindjobban terjedő eszközévé. 

  

(5) Zaj- és rezgés elleni védelem  

a.) A községben működő ipari telephelyek (főként az egykori Timföldgyár és a meglévő 

MOL területén) technológiai zaj kibocsátása nem éri el a megengedett határértéket.  

A MÁV okozta zajterhelés eredményének megismerése után a szükséges 

intézkedéseket meg kell tenni.  

 

(6) Energiagazdálkodás  

a.) A község közvilágítás korszerűsítése 2002-ben részben megtörtént, a közintézmények 

fűtés és világításrendszere jelentős korszerűsítésre szorul, az energiaköltségek pedig 

évről-évre jelentősen növekednek.  

b.) Miközben a község ipari parkjában egy térségi szerepkörű megújuló energetikai 

centrum körvonalazódik, a megújuló energiaforrások a település energiaellátásában 

jelenleg egyáltalán nem kapnak Szerepet (nálunk a szélenergia hasznosításnak csekély 

az esélye).  

 

(7) Természetvédelem-műemlékvédelem  

a.) Almásfüzitő területén védelemre érdemes természeti érték alig, építészeti érték pedig a 

volt Timföldgyár épületén található „Nálunk a munka becsület és dicsőség dolga” 

felirat ipartörténeti emlék védelem alá helyezése indokolt.  

b.) Almásfüzitő erdőborítottsága alig 1%-os, az erdő szerkezetben pedig túlzott mértékű a 

nem őshonos állományalkotó fajok aránya.  

c.) A község területén vadgazdálkodás alig folyik, de erősítése — összhangban az EU 

természetvédelmi direktíváival és a kívánatos extenzív tájgazdálkodás 

követelményeivel — kívánatos lenne.  

 

(8) Zöldterület - fenntartás  

a.) Almásfüzitő az itt élők rekreációs igényeit jelenleg csak szerény mértékben és számos 

helyen leromlott állapotú zöldfelületekkel biztosítja.(120/6. hrsz. Kiskolónián a fűtési 

vezeték melletti terület)  

b.) A településen található játszóterek, játszóeszközök többsége a magyar szabványoknak 

nem felel meg.  

 

(9) Környezet egészségügy 

a.) A településen kisebb számban illetve kiterjedésben találhatóak allergiás tüneteket 

kiváltó fafajok és gyomokkal (főként parlagfűvel) fertőzött területek.  

b.) A lakosság egészségi állapotának javításához nélkülözhetetlen rekreációs területek, 

közjóléti infrastruktúra csak részben áll rendelkezésre.  

c.) Almásfüzitőn az egészséges ivóvíz biztosított.  

 

 

 



(10) Környezeti nevelés, információs társadalom  

a.) Az ifjúság környezeti-természeti ismereteiben — az általános iskolában folyó 

környezeti nevelés ellenére — ma még jelentős hiányosságok lelhetők fel, a 

község természeti-kulturális értékei az itt élők és idelátogatók körében alig 

ismertek.  

b.) A településen működő civil szervezetek közül a Füzitői Barátainak Köre a 

környezetvédelemmel és természetvédelemmel, helytörténeti értékek, 

hagyományok ápolásával foglalkozik, és ki kell dolgozni az ezt erősítő támogatási 

rendszert. 

  

A Program középtávú célrendszere 

5.§. 

  

(1) Köztisztaság, hulladékgazdálkodás  
a.) 2008-ig el kell érni, hogy a szelektíven (korhadó) gyűjtött hulladék aránya az 

összes települési szilárd hulladék mennyiségéhez képest érje el a Nemzeti 

Környezetvédelmi Programban meghatározott 35-40%-ot, legyen biztosított 

ennek eszközháttere és alakuljon ki az ezt ösztönző díjfizetési rendszer.  

b.) A község ipari parkjában, ill. ipari üzemeiben keletkező valamennyi veszélyes 

hulladék ellenőrzött módon és korszerű technológiával kerüljön 

ártalmatlanításra.  

c.) 2006-ig a felszíni szennyeződésre erősen érzékeny község területén az egykori 

vörös iszaptároló kazetták rekultivációja történjék meg és az előírásoknak 

megfelelő utógondozásuk legyen megoldott.  

d.) A közös szeméttárolókat meg kell szüntetni.  

 

(2) Vízbázisvédelem, csapadék- és szennyvízkezelés 

a.) Meg kell akadályozni a Duna-menti allúviumok vízkészleteinek elszennyeződését, 

és a hidrogeológiai védőidomok területén fel kell számolni minden tényleges vagy 

potenciális szennyező forrást.  

b.) 2008-ig a Nemzetközi Duna Védelmi Egyezmény szellemében a község 3 km-es 

Duna-szakaszán a szennyezettség — a 2000. évi bázisértékhez viszonyítva — ne 

növekedjen, a Szőny-Füzitői-csatorna valamint a Fényes-patak vízminősége pedig 

legalább 1 kategóriával javuljon (az EU Víz Keretirányelv alapján 2015-ig el kell 

érni a „jó” vízminőségi célállapotot).  

c.) 2008-ig épüljenek ki a Duna menti árvízvédelmi rendszer hiányzó szakaszai, 

valamint az ökológiai szempontok elsődlegessége alapján kerüljön sor a Fényes-

patak menti területek földhasználati viszonyainak felülvizsgálatára. 

 

(3)  Levegőtisztaság-védelem  
a.) 2008-ig a község ipari légszennyezése a 2000. évi bázisadatokhoz képest 5%-kal 

csökkenjen. (Greif KFT.)  

 

(4) Helyi közlekedés-szervezés  
a.) 2008-ig a Duna-menti nemzetközi kerékpárút almásfüzitői szakasza épüljön meg. 

 

(5) Zaj- és rezgés elleni védelem  
a.) A községben működő ipari és mezőgazdasági telephelyek technológiai 

zajkibocsátása sehol se haladja meg az előírt határértéket. Vizsgálni kell a MAV 

okozta zajkibocsátást.  



(6) Energiagazdálkodás  
a.) 2008-ig valósuljon meg a település közvilágításának további, valamint önkormányzat 

intézményeinek fűtés- és világításkorszerűsítése.  

b.) 2008-ig a településen felhasznált energiának legalább 5-6%-a megújuló 

energiaforrásból származzon. 

  

(7) Természetvédelem-műemlékvédelem  
a.) A volt Timföldgyár épületén lévő „Nálunk a munka becsület és dicsőség dolga” 

feliratot ipatörténeti emlékké kell nyilvánítani 2004. évben.  

b.) 2008-ig a település erdőborítottsága érje el a 1,5 %-ot.  

c.) 2008-ig alakuljon ki a terület vadeltartó képességéhez alkalmazkodó és az ökológiai 

szempontoknak alárendelt vadgazdálkodás gyakorlata, valamint kerüljenek kijelölésre 

természetvédelmi rendeltetésű különleges vadászterületek. (VI-os vörösiszakkazetta)  

 

(8) Zöldterület-fenntartás  
a.) 2008-ig a településen kizárólag szabványos játszóterek és színvonalas pihenőterületek 

álljanak rendelkezésre.  

 

(9) Környezet egészségügy  

a.) 2008-ig a település belterületén történjék meg az allergiás tüneteket kiváltó fafajok 

cseréje és a külterületi földrészletek parlagfű-fertőzöttsége pedig csökkenjen 3 % alá. 

b.) 2008-ig épüljön ki a lakosság környezet-egészségügyi helyzetének hatékony 

javításához nélkülözhetetlen közjóléti, zöldterületi és zöldturisztikai alapin1astruktüra. 

 

(10) Környezeti nevelés, információs társadalom  

a.) 2005-ig tovább kell fejleszteni a település általános iskolájában a hatékony környezeti 

nevelés rendszerét és meg kell teremteni a község természeti-kulturális értékeinek 

ismertető rendszerét.  

b.) 2008-ig ki kell alakítani a településen a térinformatikai alapú ingatlan-nyilvántartási és 

környezetvédelmi információs rendszert, hogy annak segítségével az egyes környezeti 

beavatkozások hatékonyan megtervezhetők legyenek és — a környezetvédelmi 

törvény előírásainak megfelelően — megoldható legyen a lakosság rendszeres 

tájékoztatása.  

c.) Ki kell alakítani a településen a környezet- és természetvédelemmel, helytörténeti 

értékek, hagyományok ápolásával foglalkozó civil szervezetek, önszerveződő 

csoportok támogatási rendszerét.  

 

A középtávú célok elérése érdekében szükséges intézkedések  

6.§. 

 

(1) Köztisztaság, hulladékgazdálkodás  

a.) A Ráduly Zoltán egyéni vállalkozóval, 10 évre ( 2011-ig ) megkötött közszolgáltatási 

szerződést az önkormányzat akképpen módosítja, hogy az alapján a települési szilárd 

hulladék szelektív gyűjtéséhez szükséges beruházások (2 hulladékudvar, 2 

gyűjtősziget, 1 komposztáló) mielőbb megvalósulhasson és a helyi rendeletben is 

kapjon helyet a szelektív hulladékgyűjtést ösztönző díjfizetési rendszer.  

b.) A köztisztaság helyi szabályozásakor — valamint a Ráduly Zoltán egyéni 

vállalkozóval kötött szerződésben — meg kell teremteni az anyagi alapjait az illegális 

hulladéklerakók felszámolásának.  



c.) A szervezett köztisztasági szolgáltatás teljes közigazgatási területre történő 

kiterjesztése érdekében a szolgáltató évente fokozatosan bővíti a közterületi 

hulladékgyűjtők számát, összhangban a szelektív gyűjtés követelményeivel. 

 

(2) Vízbázisvédelem, csapadék- és szennyvízkezelés  

a.) Az önkormányzat — az érintett ingatlantulajdonosokkal együtt — a település területén 

2006-ig felszámol minden szennyeződést, illegális hulladéklerakót.  

b.) 2004-ig az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság, mint a Szőny-Füzitői-csatorna és a 

Fényes-patak kezelője az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőséggel és az 

önkormányzattal együttműködve a vízfolyások teljes almásfüzitői szakaszának 

vízminőségi állapotfelmérését elkészíti, a pontszerű szennyező forrásokat pedig 2006-

ig felszámolja. A diffúz terhelések csökkentése érdekében az FVM Komárom-

Esztergom Megyei Hivatala 2008-ig elindítja az extenzív tájgazdálkodási programot a 

vízfolyások környezetében.  

c.) Az önkormányzat 2004-ig kezdeményezi az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi 

Felügyelőségnél a Duna és a Szőny-Füzitői-csatorna vízminőségi 

monitoringrendszerének újabb mintavételi pontokkal történő bővítését.  

d.) Az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság 2008-ig gondoskodik a Duna menti 

árvízvédelmi rendszer hiányzó szakaszainak kiépítéséről.  

e.) Az önkormányzat a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, a Komárom-Esztergom 

Megyei Növény egészségügyi és Talajvédelmi Állomás és a Komáromi Körzeti 

Földhivatal bevonásával 2008-ig felülvizsgálja az ökológiai szempontok 

elsődlegessége alapján a Duna-menti agrárterületek földhasználati viszonyait.  

 

(3) Levegőtisztaság-védelem  

a.) Az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség a nyilvántartásában szereplő 

almásfüzitői légszennyező pontforrások 2000. évi kibocsátási adatai alapján 

meghatározza az 5%-os csökkentés mértékét és módozatait. 

 

(4)  Helyi közlekedés-szervezés  

a.) Az önkormányzat 2006-ig tájba illő módon felújítja a község területén található 

autóbuszvárókat.  

b.) A MÁV Rt. az almásfüzitői vasútállomást és környezetét 2008-ig felújítja és — az 

önkormányzat bevonásával — a parkoló rendezettségéről gondoskodik.  

c.) Az önkormányzat 2008-ig a Duna-menti nemzetközi kerékpárút almásfüzitői szakaszát 

megépíti, sikeres pályázat esetén.  

d.) A temetői Út védelme érdekében a közlekedés lassítását 2004. évben meg kell 

teremteni.  

 

(5)  Zaj- és rezgés elleni védelem  
a.) Az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség az illetékességébe tartozó ipari 

telephelyeket, és a közlekedési járművek okozta zaj kibocsátást ellenőrzi.  

 

(6)  Energiagazdálkodás  
a.) 2008-ig az önkormányzat az ALFen KFT közreműködésével folytatja a települési 

közvilágítás és az intézmények belső világítási rendszerének korszerűsítését.  

b.) 2008-ig az önkormányzat az ALFen KFT közreműködésével korszerűsíti a lakótelepek 

fűtésrendszerét.  

c.) 2005-ig az önkormányzat felméri a község nap- és szélenergia-potenciálját valamint az 

energiaültetvények alkalmazási lehetőségeit. Kidolgozza a megújuló energiaforrások 



felhasználását ösztönző helyi szabályokat (műszaki, helyszíni, ökológiai, adózási stb. 

feltételeit).  

 

(7) Természetvédelem- műemlékvédelem  
a.) 2004-ig a Komárom-Bábolna és Környékük Területfejlesztési Önkormányzati 

Társulás felülvizsgálja a kistérség agrárstruktúra- és vidékfejlesztési (SAPARD) 

programját és az alapján az önkormányzatnál, az FVM Megyei Hivatalánál, a Megyei 

Növény egészségügyi és Talajvédelmi Állomásnál és az Agrárkamaránál 

kezdeményezi az extenzív táj gazdálkodásnak megfelelő földhasznosítást.  

b.) Az Állami Erdészeti Szolgálat 2006-ig felméri a község területének erdősítési 

adottságait, annak költségigényét és egyéb feltételrendszerét.  

 

(8) Környezet egészségügy  
a.) Az önkormányzat a belterületen az allergiás tüneteket kiváltó fafajok kivágásáról, 

megfelelő pótlásáról 2006-ig gondoskodik, szakértő bevonásával.  

b.) A Megyei Növény egészségügyi és Talaj védelmi Állomás a Komáromi Körzeti 

Földhivatallal együttműködve 2005-ig felméri a parlagfűvel (illetve egyéb allergén 

gyommal) rendszeresen fertőzött külterületi f5ldingatlanokat és előírja a tulajdonosok 

számára a művelési kötelezettséget.  

c.) A település belterületén a jegyző minden év június-szeptember időszakában 

rendszeresen felszólítja a gyomos, gondozatlan ingatlantulajdonosokat a szükséges és 

rendszeres gyommentesítésre.  

d.) Az önkormányzat képviselő-testülete 2005-ig helyi rendeletet alkot a közterületek és 

belterületi ingatlanok gondozásáról és az allergén gyomfélék visszaszorításáról.  

e.) Az önkormányzat 2008-ig egy megfelelő infrastruktúrával ellátott közjóléti és 

zöldturisztikai hasznosítású területet alakít ki a Duna parton. 

f.) Az önkormányzat folyamatosan biztosítja a település minden lakója számára az 

egészséges ivóvizet. 

 

(9)  Környezeti nevelés, információs társadalom  
a.) 2005-ig fejleszteni kell a Fekete István Általános Iskolában a hatékony környezeti 

nevelés rendszerét és meg kell teremteni a község természeti-kulturális értékeinek 

ismertető rendszerét.  

b.) 2008-ig ki kell alakítani a településen a térinformatikai alapú ingatlan nyilvántartási és 

környezetvédelmi információs rendszert, hogy annak segítségével az egyes környezeti 

beavatkozások hatékonyan megtervezhetők legyenek és — a környezetvédelmi 

törvény előírásainak megfelelően — megoldható legyen a lakosság rendszeres 

tájékoztatása.  

c.) Ki kell alakítani a településen. a környezet- és természetvédelemmel, helytörténeti 

értékek, hagyományok ápolásával foglalkozó civil szervezetek, önszerveződő 

csoportok támogatási rendszerét. 

 

A Program végrehajtásának pénzügyi feltételei 

7.§.  

 

(1) Az önkormányzat a Program végrehajtásához szükséges forrásokat az éves 

költségvetési rendeleteiben biztosítja.  

(2) A Programban meghatározott feladatok időarányos teljesítését az önkormányzat — a 

megjelölt szervezetek bevonásával — évente áttekinti. Az esetleg elhúzódó feladatok 



csak Oly módon ütemezhetők át, hogy azok a Program lezárultáig (2008-ig) 

megvalósíthatóak legyenek.  

(3) Az önkormányzat a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 58.-ban 

foglaltak szerint a Program sikeres végrehajtásának elősegítése érdekében 

önkormányzati környezetvédelmi alapot hoz létre. Erre vonatkozó rendeletét a 

képviselő-testület 2004-ig megalkotja.  

 

A Program végrehajtásának személyi feltételei  

8.§. 

 

(1) A Program végrehajtásával kapcsolatos döntés előkészítési feladatokat a képviselő-

testület Műszaki és Környezetvédelmi Bizottsága véleményezi, az adminisztratív 

szervezési feladatokat pedig 2006-ig az építési ügyintéző látja el. A község hozzájárul 

egy kistérségi környezetvédelmi mérnök társulásnál történő alkalmazásához. 

(2) Az önkormányzat a Program kistérségi vonatkozásainak érvényre juttatása érdekében 

legalább kétévente konzultációt szervez a Komárom-Bábolna és Környékük 

Területfejlesztési Önkormányzati Társulással illetve munkaszervezetével, a Pannonia 

Regia KHT-val. 

(3) A szervezési feladatokat ellátó ügyintéző a Program sikeres végrehajtása érdekében 

rendszeresen konzultál az érintett szakhatóságokkal, valamint egyes szakmai 

érdekképviseleti szervezetekkel, illetve a 9.§.-ban meghatározott konzultatív 

szervezetekkel.  

 

A Program végrehajtásának társadalmi feltételei 

9.§. 

 

(1) A Program sikeres végrehajtása érdekében az önkormányzat 2004-ig tájékoztató 

kiadványt jelentet meg, amelyet a település minden háztartásába eljuttat.  

(2) Az önkormányzat a társadalmi nyilvánosság érdekében — valamint a környezet 

védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 51.§.(3) bekezdése alapján — évente (p1. 

közmeghallgatás keretében) értékeli a település környezetállapotát és a Program 

előrehaladását.  

(3) A Programban foglalt feladatok megfelelő társadalmi támogatottsága érdekében a 

Környezetvédelmi Bizottság évente legalább egy alkalommal konzultációt szervez az 

elért eredmények ismertetésére és tapasztalatcserére az alábbi szervezetekkel:  

 

- Komárom-Bábolna és Környékük Területfejlesztési Önkormányzati Társulás;  

- Pannonia Regia KHT;  

- Fekete István Általános Iskola;  

- Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület megyei Csoportja;  

- Füzitő Baráti Kör;  

- Harmonikus Életért Közalapítvány;  

- Fekete István Általános Iskola „Gyermekekért” Alapítványa;  

- Fekete István Általános Iskola Szülői Munkaközössége  

 

 

 

 

 

 



Egyéb rendelkezések  

10.§. 

 

A Program megállapításainak illetve egyes intézkedéseinek értelmezése érdekében jelen 

rendelet elválaszthatatlan mellékletét képezi a Komárom-Bábolnai kistérség területére 

elkészült környezetvédelmi program.  

 

Záró és átmeneti rendelkezések  

11.§. 
 

(1) E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.  

(2) A Programban foglalt intézkedések végrehajtását a képviselő-testület évente áttekinti.  

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.  

 

 

 

 

Kelt a Képviselő-testület 2003.október 2-i ülésén.  

 

 

 

Karánsebesy Lukács s.k.    Molnárné dr. Taár Izabella s.k.  

      polgármester      mb.jegyző  

 

 

A rendelet kihirdetve 2003. október 6.  

 

 

Molnárné dr. Taár Izabella  

mb. jegyző  
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