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Előterjesztés címe és tárgya: 

Tájékoztatás Csabdi 2014. évi környezeti állapotáról 

 

 

A tárgykört rendező jogszabály: 

– A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 

 

Előterjesztő:   Huszárovics Antal polgármester 

Az előterjesztést készítette:  Farkas Nóra jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 46.§ (1) bekezdése 

határozza meg a települési önkormányzatok számára a környezet védelme érdekében szükséges 

feladatait. A fenti bekezdés e) pontja kimondja, hogy az önkormányzat illetékességi területén elemzi, 

értékeli a környezet állapotát, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a 

lakosságot. 

 

Csabdi levegőtisztasága továbbra is jónak mondható a közelben haladó M1 jelzésű autópálya 

jelentős forgalma ellenére. A településen ipari méreteket öltő, jelentős légszennyező forrás nem 

található. 

A településen zaj és rezgési ártalmakat előidéző tevékenységek a fenti út forgalmából adódnak. Ez 

sajnos a község és a környezet adottsága miatt helyi szabályozási eszközök segítségével nem 

csökkenthető. Zajvédő fal építését tervünkben áll kezdeményezni. 

Egyéb, üzemi tevékenységek, vagy szórakozóhelyek okozta zajprobléma nem jellemző a településen. 

A környezeti szempontból kedvező megújuló energiaforrások támogatása községünkben is 

folytatódik. Ennek keretében az Óvoda és a Hivatal épületében biomassza kazánok kerültek 

beszerelésre. 

 

A települési szilárd hulladékot – közszolgáltatási szerződés keretében – szelektíven jelenleg a Zöld 

Bicske Nonprofit Kft. szállítja el pormentes, öntömörítős gépjárművel. A település területén a 

szelektív hulladékgyűjtést, mely kiterjed a papír, üveg és műanyag hulladékokra, 2001-ben vezette 

be az Önkormányzat. 

 

Csabdi szennyvízcsatorna-hálózata a külterületeket kivéve teljes mértékben kiépített, a rákötési 

arány a kimutatások szerint 86 %-os és folyamatos lassú ütemben nő. A csatornahálózatot és a 

szennyvíztisztító telepet a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő Fejérvíz Zrt. üzemelteti. 

 

A közterületek tisztítását és gondozását közmunkások, és a helyi vállalkozások segítségével 

végezzük. 

 

A közigazgatási területen található illegális hulladéklerakás felszámolására továbbra is számos 

akció szerveződik. A Magyar Közút Kht. által évente ismételten megrendezésre kerül a Föld Napja 

alkalmából a főutak mentén lévő illegális lerakók felszámolása. A település részt vett a 

szemétszedési akcióban, amely a település belterületének szélén, illetve a közeli erdőkben 

illegálisan lerakott hulladék felszámolását célozza. A rendezvényen a különböző oktatási 

intézmények, az önkormányzati dolgozók, vállalkozások és önkéntesek is részt vettek. 

Amiről már sokat beszéltünk, hogy a kötelező közszolgáltatást ki kell terjeszteni a teljes lakosságra. 

A Zöld Bicske Nonprofit Kft-vel több alkalommal egyeztettem, a ma napig várjuk az előfizetők 

listáját, melynek megküldésére ígéretet tettek. 

 

Csabdi, 2015. szeptember 10. 

 

 

        Huszárovics Antal 

           polgármester 

 

 

  



 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2015 (X.1.) számú határozata 

Csabdi Község 2014.évi környezeti állapotáról  

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Csabdi 2014. évi 

környezeti állapotáról szóló tájékoztatót. 

  

Felelős:  polgármester 

 Határidő: azonnal 
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