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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

a Képviselő-testület 2022. november 29-i ülésére 
 
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 továbbra is a 
Balatonalmádi Kommunális Szolgáltató KFT-vel együttműködve valósítja meg, jól bevált a már több 
mint 10 éve bevezetett házhoz menő szelektív gyűjtés is, egyre tudatosabbak lakosaink, 
üdülőtulajdonosaink is, sokat javult a közterületi helyzet,a falukép főleg a Római út környékén a 
kamerák telepítése révén is. Kísérleti jelleggel szemétgyűjtő ketreceket helyeztünk ki ebben a 
térségben. 
Gyermekeink nevelésére is nagy hangsúlyt fektetünk intézményeinkben. Május 6-án civil 
szervezeteinkkel közösen csatlakoztunk a TESZEDD mozgalomhoz ( település tisztasági akció). 
A kerékpárút mellett ,a strandon és a kempingben, illetve az ország fásítás keretében játszótereinknél 
több fát ültettünk, kicseréltük az elöregedett fákat az Endrődi utca felső szakaszán.  
Településünk a Tiszta és Virágos Veszprém megyéért versenyben kategóriájában KIVÁLÓ minősítést 
ért el. Az Országos versenyben ORSZÁGOS ARANY RÓZSA DÍJAT kaptunk. 
A lakosság ivóvízzel való ellátása a legfontosabb közszolgáltatások egyike, amely nélkülözhetetlen 
emberi szükségletet és társadalmi-közegészségügyi igényt elégít ki, s ez kötelező feladatunk is, 
amelynek a DRV szolgáltatásait igénybe véve teszünk eleget. Az aszály ellenére is biztosított volt 
folyamatosan és biztonsággal a település egészséges ivóvíz ellátása. 
 
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 
veszprémi 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 (2022. július 10 - augusztus 30. között vett minták eredményei) az 
illetékes ÁNTSZ fürdőzésre alkalmasnak találta valamennyi balatoni strandot.  
 
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 sportcsarnoknál 
továbbra is lehetőség van üveghulladék elhelyezésére sajnos többen kommunális hulladéklerakónak 
tekintik a térfigyelő kamera felvételei alapján több eljárást indítottunk. Több bejelentést tettünk illegális 
hulladéklerakás miatt az illetékes hatóságnál. 2021. március 16. napján lépett hatályba a Kormány 
124/2021. (III. 12.) számú rendelete a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről, mely alapján 
immáron a területi hulladékgazdálkodási hatóság – Alsóörs esetében a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal – folytatja le a jogellenesen elhelyezett hulladék ügyében a hatósági eljárásokat. 
Ezen jogszabályváltozás a jegyző hatáskörének elvonását jelenti, vagyis ezentúl a települési 
önkormányzatok nem járhatnak el elhagyott hulladék ügyében. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és az alábbi 
határozatot meghozni: 

..…/2022. (XI.29.) önkormányzati határozati javaslat 

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, 2022. november 22. 

Tisztelettel:                                                                     
                                                  Hebling Zsolt polgármester 


