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Tisztelt Képviselő-testület!
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) e)
pontja alapján 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.
Dunaföldvár Város Önkormányzata a 2016. évben kidolgozott és jóváhagyott Dunaföldvár
Város Települési Környezetvédelmi Programjában előírt feladatok megvalósításáért 2021.
évben is lépéseket tett:
 A porterhelés csökkentése érdekében folyamatosan kerültek kialakításra új járdák
(járda program folyamatos kezelése).
 A lakosság figyelmét folyamatosan felhívta az Önkormányzat a levegő minőség
javítására (háztartási hulladék tüzelésének szabályozása), víztakarékosságra, a
szennyvíz kezelésre, a közterületek tisztántartására.
 A rekultivált hulladéklerakó utógondozási feladatait folyamatosan végzi a város. 2021.
évben megkezdődött a végleges felső záró réteg kialakítási munkálatai (kiegyenlítő
réteg elhelyezésre került).
 Megkezdődött a hulladékudvar építése (hulladékudvar betonozása, kerítés építése és
porta épület elhelyezése).
 A környezeti állapot javulását elősegítette 2021. évben is a házhoz menő szelektív és
zöldhulladék gyűjtés, valamint az inert hulladéklerakó működtetése.
 Megrendezésre került 2 alkalommal az elektronikai és veszélyes hulladékgyűjtés.
 Zajterhelés csökkentése érdekében zajra vonatkozó bejelentések kivizsgálása és a
közlekedési zaj csökkentésére forgalomkorlátozás történik a városban (7,5t
megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó járművek behajtásának szabályozása
– behajtási engedély).
 A lakosság egészségi állapotának javítása céljából szűrési és tájékoztató programok
szervezése.
 Biológiai szúnyoglárva irtás előtérbe helyezése a kémiaival szemben.
 Környezetünk állapotának megóvását segítette elő, hogy az év folyamán több ingatlan
csatlakozott a szennyvíz-, és gáz hálózatra.

Kérem Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a város környezeti állapotának
minősítésére.
Dunaföldvár, 2022. február 16.
Horváth Zsolt sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. §. (1) e) pontja értelmében
a 2021. évre vonatkozóan Dunaföldvár Város környezeti állapotát megfelelőnek tartja.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Erről értesül: Városfejlesztési és műszaki irodavezető

