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Heves Megye Környezetvédelmi Programja (2018-2022) egyeztetési változatának 

elfogadására 
 

  

Tisztelt Közgyűlés! 

 
A megyei önkormányzatok környezetvédelmi feladatait, többek között a megye környezetvédelmi 

programjára vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket a környezet védelmének általános szabályairól 

szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban Kv. tv.) tartalmazza. 

A Kv tv. 48/A. § (1) bekezdése szerint: „Az emberi egészség védelme, valamint a természeti erőforrások 

és értékek megőrzése és fenntartható használata érdekében - e vagy külön jogszabályban foglaltak 

előírása szerint - a környezettel, annak védelmével, illetve a környezetet veszélyeztető tényezőkkel 

kapcsolatos általános tervet (átfogó környezetvédelmi terv), az egyes környezeti elemekkel, azok 

védelmével, illetve a környezeti elemeket veszélyeztető egyes tényezőkkel kapcsolatos részletes tervet 

(tematikus környezetvédelmi terv) és egyedi környezeti adottsággal, problémával foglalkozó tervet 

(egyedi környezetvédelmi terv) kell készíteni.” 

 

A megyei önkormányzat a környezet védelme érdekében Kv. Tv. 48/B. § (1) és (2) bekezdése szerint 

köteles önálló környezetvédelmi programot kidolgozni: „Átfogó környezetvédelmi terv az e törvényben 

szabályozott országos [40. §] és területi (regionális [48/C. §], megyei [48/D. §] és települési [48/E. §]) 

környezetvédelmi program. 

(2) Az átfogó környezetvédelmi terv tartalmazza: 

a) a környezeti elemek állapotának bemutatásán és az azt befolyásoló főbb hatótényezők elemzésén 

alapuló helyzetértékelést; 

b) a fenntartható fejlődéssel összhangban álló, elérni kívánt környezetvédelmi célokat, valamint 

környezeti célállapotokat; 

c) a célok és célállapotok elérése érdekében teendő főbb intézkedéseket (különösen a folyamatban lévő, 

illetve az előirányzott fejlesztésekkel és a működtetéssel kapcsolatos feladatokat), valamint azok 

megvalósításának ütemezését; 

d) a kitűzött célok megvalósításának szabályozási, ellenőrzési, értékelési eszközeit; 

e) az intézkedések végrehajtásának, valamint a d) pont szerinti eszközök alkalmazásának várható 

költségigényét, a tervezett források megjelölésével.” 



 

48/D. § (1) A megyei környezetvédelmi program tartalmazza a 48/B. § (2) bekezdésben foglaltaknak 

megfelelően azokat a célokat és intézkedéseket, amelyek elérése, illetve megvalósítása megyei szinten 

hatékony és indokolt.   

(2) A megyei közgyűlés gondoskodik a megyei környezetvédelmi programban foglalt feladatok 

végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek biztosításáról, figyelemmel kíséri az azokban foglalt 

feladatok megoldását. 

 

Heves megye környezetvédelmi programja 1997-ben került elfogadásra, majd 2005-ben foglalkozott a 

Közgyűlés egy beszámoló keretében a program végrehajtásával. A Heves Megyei Önkormányzat 2017. 

tavaszán a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázat keretében nyújtott be 

támogatási kérelmet többek között a megyei környezetvédelmi program felülvizsgálatára, melyre 

vonatkozóan támogató döntés született az év végén. A Heves Megyei Önkormányzat a megyei 

környezetvédelmi program elkészítése tárgyában a 2017. decemberében vállalkozási szerződést kötött 

a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség nKft-vel. 

 

A tervezés során megkeresésre kerültek a Közgyűlés által elfogadott Partnerségi Tervben szereplő 

szervezetek, hatóságok és valamennyi települési önkormányzat. A megkeresés célja a partnerek által 

tapasztalt környezeti problémák felmérése és összegyűjtése. Felhasználásra kerültek továbbá a települési 

önkormányzatok korábbi adatszolgáltatásai, melyekben a közmű ellátottságot érintő mennyiségi és 

minőségi hiányosságokat mértük fel. A helyzetértékelés pontosítása érdekében munkacsoport ülésre 

került sor 2018. március 27-én, ahol a megjelent szervezetekkel együtt került áttekintésre a 

programozást megalapozó SWOT analízis, illetve elhangoztak intézkedési javaslatok is. 

 

A Heves Megye Környezetvédelmi Programja (2018-2022) előzetes, egyeztetési változata a Kv tv. 

tartalmi előírásainak megfelelően a következőket fogja tartalmazni: 

1. A megye környezeti helyzetértékelését (környezeti elemek állapota, főbb hatótényezők 

értékelése, SWOT elemzés, az előző program értékelése); 

2. Heves megye környezetvédelmi programjának célrendszerét (jövőkép, átfogó, stratégiai és 

specifikus célok); 

3. Heves megye Környezetvédelmi Programjának stratégiai eszközeit és beavatkozási területeit; 

4. Heves megye Környezetvédelmi Programjának végrehajtási keretrendszerét (beavatkozások 

megvalósításának költségigénye, intézményi háttér, monitoring). 

 

A Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága a dokumentum helyzetfeltárását, célrendszerét 

és a tervezett intézkedéseket megismerte és a határozati javaslat elfogadását egyhangúlag támogatta. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

Eger, 2018. április 18. 

 

Szabó Róbert  

 

 

 

Törvényességi szempontból ellenőriztem: 

 

 

Dr. Barta Viktor 
  



 

 

Közgyűlési határozati javaslat: 

 

1. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Heves Megye 

Környezetvédelmi Programja (2018-2022) dokumentum egyeztetési változatát és 

az abban foglaltakkal egyetért. 

 

2. Felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét az egyeztetési eljárás lefolytatására. 

 

 

Felelős: Szabó Róbert 

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Dr. Barta Viktor 

Heves Megye Főjegyzője 

Határidő: értelem szerűen 


