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Tisztelt Képviselı-testület! 

 A Környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 47. § 

(2) bekezdése a helyi önkormányzatok számára feladatként határozza meg azt, hogy 

Nemzeti Környezetvédelmi Programban foglalt célokkal, feladatokkal és a települési 

rendezési tervekkel összhangban illetékességi területükre vonatkozóan települési 

környezetvédelmi programot dolgozzanak ki, és az abban foglalt célok és intézkedések 

végrehajtását legalább kétévente vizsgálják felül. 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete az 5/2004. (I. 29.) számú 

határozatával fogadta el a település Környezetvédelmi Programját. Az ismételten eltelt két 

év miatt a Programot szükséges felülvizsgálni, aktualizálni.  

A környezetvédelmi program hat intézkedési alprogramot tartalmaz, amelyek a 

következık: 

Szennyvíz elvezetése és ártalmatlanítása alprogram 

 A békési környezetvédelmi programnak a szennyvízelvezetés és -ártalmatlanítás 

terén kitőzött célját sikerült teljesíteni. 2004-re elkészült a szennyvízelvezetı rendszer, és a 

szennyvízhálózati lefedettség elérte a 99,6 %-os arányt, a rákötések aránya közel 95 %-os 

és a szolgáltatott vízmennyiség 90 %-a pedig szennyvíztisztító által megtisztításra kerül.  

 Az alprogram másik célkitőzése a szennyvíztisztítás során keletkezı 

szennyvíziszapok környezetkímélı módon történı hasznosítása. Ezen cél teljesítése 

érdekében megépült a telepen egy beton tárolótér, ahol az iszap érlelése történik, és 

minden év ıszén a komposztot mezıgazdasági területre juttatják ki.  

Település és az épített környezet védelme és fejlesztése alprogram 
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Nagy jelentıségő beruházás valósult meg a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület 

szervezésében. A projekt során kishajó-kikötı épült a Kettıs-Körös partján a duzzasztónál, 

illetve a városközpontban két új gyaloghíd és az Erzsébet-ligetben megvalósult egy 

ökoturisztikai sétány. Ez utóbbi a piactól a Fábián utcai hídig tart. A sétány mellett 

ismeretterjesztı táblák lettek elhelyezve a minél szélesebb körő tájékoztatás érdekében. A 

projekt célkitőzése volt a terület ökoturisztaki potenciáljának minél szélesebb körő 

kihasználása, illetve megismertetése az ott élı és az oda látogató érdeklıdıkkel. 

Vizek védelme, fenntarthatósága alprogram 

Ezen alprogram célkitőzése a felszíni vizek védelme, amely érdekében sor került az 

Élıvíz-csatorna rehabilitációját célzó, jelentıs térségi kihatású projekt kidolgozására és 

megvalósítására. A Közép-Békési Települések Vízvédelmi Egyesülete, a csatornával 

érintett három város és a Gyulai Vízügyi Igazgatóság részvételével megvalósult beruházás 

eredményeként megtisztításra került a Romániából eredı tápcsatorna és egy nagyobb 

teljesítményő szivattyú biztosítja a vízutánpótlást. Békés területén a három zsilipnél 

uszadék kiszedı helyek és két zsilipnél a csónakázást megkönnyítı sólyapálya kiépítése 

valósult meg. A fejlesztés eredményeire vonatkozó konkrét vízminıségi adatok jelenleg 

nem állnak rendelkezésünkre, mivel a beruházás az idei évben készült el teljes egészében, 

de reményeink szerint javul a víz minısége és megnı a csatorna rekreációs értéke. 

Amennyiben rendelkezésünkre állnak a vízminıségi adatokat a Képviselı-testületet 

tájékoztatni fogjuk. 

Hulladékgazdálkodás alprogram 

A hulladékgazdálkodás terén több intézkedés is történt. Többek közt elkészült a 

szilárd hulladéklerakó telep rekultivációs terve és benyújtásra kerül a Dél-alföldi 

Hulladékgazdálkodási Társulással közösen a rekultiváció elvégzésre vonatkozó 

pályázatunk is. A rekultiváció során a lerakó területét rendezzük és ezek után közel 50 cm 

vastagságban agyagterítést végzünk, majd ugyanilyen vastagságban humusz réteg kerül 

elhelyezésre és végül különbözı ıshonos növények telepítésével fejezzük be.  

Az idei évben pályázatot kívánunk benyújtani a Környezetvédelmi 

Minisztériumhoz települési szelektív hulladékgyőjtés fejlesztésére. A pályázat keretében 

zöldhulladékok győjtésére szolgáló edények beszerzése történne meg. Az edények családi 

házas övezetbe kerülnek kihelyezésre. A fejlesztés eredményeként közel 500 tonnával 

csökkenne a végleges lerakással ártalmatlanított hulladékok mennyisége évente. 

Levegı védelem alprogram 
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A levegıvédelem terén a program célul tőzte ki az allergén növények gyérítését. A 

cél elérése érdekében több pályázaton is sikeresen indult a város, pl. motoros főkasza 

vásárlása, közmunkások foglalkoztatása. Ezen cél elérését szolgálja a mezııri szolgálat 

bejelentése alapján történı felszólítás is. 

Az idei évben elıször hirdettük meg a Békéscsabai ÁNTSZ-el közösen a „parlagfő 

mentes övezet” elnevezéső akciónkat. Az akció lényege, hogy a résztvevıknek a 

parlagfüvet gyökerestıl kell kiszedniük és 50 darabos kötegekben a Verseny utcai telepen 

kell leadni. A programban közel 50-en vettek részt és összesen 55.000 tı parlagfüvet 

győjtöttek be. A résztvevıket értékes utalványokkal jutalmaztuk a Madzagfalvi Napok 

keretében. 

Környezetbiztonság alprogram  

 Ezen alprogram célkitőzése a környezetvédelmi szemlélet kialakítása volt. A cél 

elérése érdekében többször jelentettünk meg cikkeket a Városházi Krónikában - ami 

alkalmanként 8000 példányban jelenik meg - veszélyes hulladékokról, szelektív 

hulladékgyőjtésrıl valamint a házi komposztálás megvalósításáról. 

A Környezetvédelmi Program felülvizsgálatához segítséget nyújtott a Körös-vidéki 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség. 

                                                                                                                                                                                                                                                              
Határozati javaslat: 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja a 
Környezetvédelmi Programban szereplı intézkedések végrehajtásáról szóló 
beszámolót. 

Határid ı:        értelem szerint 

Felelıs:            Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2008. szeptember 16. 

 Izsó Gábor 
 polgármester 
……………………. 

Jogi ellenjegyzı 
 

……………………... 
Pénzügyi ellenjegyzı 


