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E l ő t e r j e s z t é s 
 
Tárgy: Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. §-a (1) bekezdése e.) 
pontja, valamint az 51. § (3) bekezdése szerint: 
„A települési önkormányzat a környezet védelme érdekében elemzi, értékeli a környezet állapotát 
illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot. 
A lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról a települési önkormányzat szükség szerint, de legalább 
évente tájékoztatja a lakosságot.” 
 
Fentiek alapján a község környezeti állapotáról a rendelkezésre álló adatok alapján a következő 
tájékoztatást adom: 
 
Alsóörs Község Önkormányzata a szilárd hulladék elszállítását és ártalmatlanítását Balatonalmádi 
Kommunális Szolgáltató KFT-vel együttműködve valósítja meg. 2011-ben Királyszentistvánon 
Regionális Hulladéklerakó megkezdte működését, ezzel is javítva a térség környezetének állapotát. 
Önkormányzatunk együttműködve a Kommunális Szolgáltatóval 2010-ben bevezette a házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtést. 2011-ben szelektív szigetek kerültek kialakításra és a pályázati úton 
megnyert kerti komposztálókat igényelhet a lakosság. Jelenleg a Sport csarnoknál van lehetőség az 
üveg hulladék elhelyezésére. 
A környezet tisztasága az Önkormányzat és a lakosság közös erőfeszítése és együttes munkájának 
eredménye. Talán mások számára is érzékelhető, hogy a falukép az elmúlt időszakban tovább javult. 
Egyre nő a virágos, szépen gondozott utcák, utca részletek száma. „faluszépítő” akció keretén belül 
intézmények is hozzájárulnak ahhoz, hogy szebbé tehessék a közvetlen környezetüket. 2019-ben a 
Balaton Fejlesztési Tanács támogatásával megújult a Sirály park és környéke, közel 50 db fát 
ültettünk több helyszínen. 2020-ban a virágosítás folytatódott évelő és egynyári virágokat ültettünk. A 
kerékpár út mellett elültetésre került 50 db platánfa.  
Településünk a Tiszta és Virágos Veszprém megyéért versenyben kategóriájában kiváló minősítést ért 
el.  
A lakosság ivóvízzel való ellátása a legfontosabb közszolgáltatások egyike, amely nélkülözhetetlen 
emberi szükségletet és társadalmi-közegészségügyi igényt elégít ki.  
A lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása az önkormányzatok kötelező feladata. 
E feladatunknak a DRV szolgáltatásait igénybe véve teszünk eleget. Javul a települési ivóvíz 
szolgáltatás minősége és üzembiztonsága, csökken a másodlagos szennyeződések lehetősége, 
valamint a vízveszteség mértéke. Ezáltal vonzóbbá válik a régió a minőségi infrastruktúrát igénylő (pl. 
idegenforgalmi) vállalkozások számára. Folyamatban van a regionális szennyvízvezeték cseréje a 
vasút utcában. 
 
A levegő védelme: a 9/2004.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelet a környezetvédelemről külön fejezetet 
szentel a levegő védelmének, amely kitér a kerti hulladékok, avar ártalmatlanítására és megtiltja ezek 
égetését belterületen. A TEMÜSZ intézményvezetőnek javaslatára 2016-ban a rendelet 
felülvizsgálatra került és november hónapban lehetőséget biztosít belterületen is az égetésre. 
Községünkben levegőtisztasági mérések az elmúlt évben nem készültek, ezért csak az alábbi adatok 
állnak rendelkezésünkre.  
 
 
 
 

 



 
 
A Balaton vízminősége egész évben kiváló volt, az ÁNTSZ munkatársai a nyári szezonban 
hetente vettek vízmintákat a strandon. 
 
A Balatoni strandok vízminősége: 
A beérkezett adatok alapján (2020. július 10 - augusztus 30. között vett minták eredményei) az 
illetékes ÁNTSZ fürdőzésre alkalmasnak találta valamennyi balatoni strandot.  
 
Az illegális hulladék lerakás megelőzése valamint a lakóhelyi környezet rendben tartása érdekében 
2015. nyarától közterület felügyelőt alkalmaztunk. Az eddigi tapasztalatok kedvezőek, de továbbra 
sem megoldott a Róma út és környékének állapota. 
 
A házhoz menő szelektív gyűjtés népszerű a település lakosai között, a szolgáltató térítésmentesen 
240 l-es hulladéktároló edényeket biztosít az éves szemétszállítási díjat fizetőknek. A zöld hulladék 
gyűjtést a belterületen havi egy alkalommal lehetett igénybe venni saját forrásból decemberben plusz 
egy gyűjtést szerveztünk. A külterületen 2 alkalommal volt lombtalanítás. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és az alábbi 
határozatot meghozni: 
 

____/2020.(XII….. )  Önk. határozat 
 

Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Hebling Zsolt polgármester 
előterjesztését és a következő határozatot hozza: 
 
1.) A Képviselő-testület a lakóhely környezeti állapotáról szóló beszámolót tudomásul veszi. 
 
2.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a környezet védelmének általános 
     szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 51.§ (3) bekezdése szerint a lakóhelyi környezet 
     állapotának alakulásáról évente tájékoztassa a lakosságot. 
 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 
 
Felelős: Hebling Zsolt 
              polgármester 
Határidő: a helyi újság következő számának megjelenése 
 
Alsóörs, 2020. december 14. 

Tisztelettel:                                                                                       
Hebling Zsolt       
polgármester        

 


