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Beszámoló Bordány környezeti állapotáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Jelen beszámoló célja, hogy tájékoztatást adjon a települési környezet védelme érdekében tett általános és
speciális intézkedésekről, a környezet védelmét szolgáló tevékenységekről, jogszabály által előírt és teljesített
kötelezettségekről, valamint a 2016-2017. évben elvégzendő aktuális feladatokról.
Önkormányzatunk helyi környezetvédelemmel kapcsolatos általános feladatai:
A települési környezet védelme érdekében végzett illetve végzendő helyi feladatok az alábbiak szerint
csoportosíthatók:
a.) környezet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtása és a hatáskörbe tartozó hatósági feladatok
ellátása
b.) Települési Környezetvédelmi Program kidolgozása, folyamatos frissítése, aktualizálása a
településrendezési tervvel összhangban
c.) Önkormányzati rendeletek kibocsátása a környezetvédelmi feladatok megoldása érdekében
d.) Együttműködés a környezetvédelmi feladatokat ellátó egyéb hatóságokkal, szomszédos
önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel
e.) Környezeti állapot évenkénti elemzése
Az ide vonatkozó törvény értelmében a települési önkormányzat gondoskodik a települési környezetvédelmi
programban foglalt feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek biztosításáról, figyelemmel kíséri az
azokban foglalt feladatok megoldását, és a programot szükség szerint - de legalább kétévente - felülvizsgálja.
A 2006-ban elfogadott Települési Környezetvédelmi Program felülvizsgálata az idei évben is megtörtént, azt a
mai testületi ülésen tárgyaljuk, és fogadjuk el, így kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy jelen
előterjesztésemet településünk 2016-2020. évekre vonatkozó Környezetvédelmi programja alapján, a szakmai
anyagban feltárt lakóhelyi környezeti állapotok, illetve a településen jelentkező természeti, környezeti problémák,
továbbá az anyagban javasolt intézkedési tervet alapul véve tárgyalja és fogadja el.
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Büszkék vagyunk arra, hogy településünkön a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat megalakulása óta 118,7 tonna papírt gyűjtött össze, így fiataljaink
1424 termetes fa életét mentették meg! Mivel az újrahasznosításból származó papír előállításához feleannyi energiára és negyedannyi vízre van szükség, mint a
fából készült új papíréhoz, eddig 3798 köbméter vizet és 33236 liter kőolajat is megtakarítottunk!

A mellékletként csatolt, és frissen aktualizált 2016-2020-ig szóló Környezetvédelmi Programban leírtakon túl
tájékoztatom, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Bordányban évente két alkalommal bejárást tartunk, melynek
során megtekintjük a település árkainak, átereszeinek állapotát, valamint az ingatlanok állapotát, környezetének
rendezettségét. A Mezőőrök heti rendszerességgel tesznek jelentést mind a belterület, mind a külterület
környezeti állapotáról, szúrópróba szerűen célellenőrzéseket is tartanak, például a parlagfű, az egyes facsoportok,
az erdő tekintetében.
Minden évben sor kerül felszólító levél kiküldésére az érintettek részére ingatlanjaik környezetének
rendbetételére, a szükséges kaszálási és egyéb feladatok elvégzésére. Településünkön országos jelentőségű védett
terület nincs.
A fentiek ismeretében megállapítható, hogy Bordányban a lakóhely környezeti állapota jónak mondható, mely
nemcsak a község ideális földrajzi fekvésének, kedvező éghajlati adottságának köszönhető. Az élhető tiszta
környezet megteremtésében a település lakosságának és az önkormányzatnak is jelentős szerepe van, és bízunk
abban, hogy a környezetünk védelme az utánunk jövők részéről is fontos, és elsődleges szempont lesz.
………./2016.(IX.29.) Önkormányzati határozat
Tárgy: Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról
Határozati javaslat
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Tanács Gábor polgármester tárgyi
előterjesztését és a következő határozatot hozza:
1.) Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés e.) pontja, valamint az 51. § (3) bekezdése alapján a község a
lakóhely környezeti állapotáról szóló beszámolót tudomásul veszi, azt elfogadja.
A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról nem kér jelentést.
Határidő: 2016. szeptember 29.
Felelős: Tanács Gábor polgármester
Határozatról értesül:
1.) Tanács Gábor polgármester
2.) Dr. Fodor Ákos jegyző
3.) Irattár

