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A határozati javaslat elfogadásához  

egyszerű többség szükséges! 

 

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete  

2019. szeptember 30-án 800 órakor tartandó ülésére 
 

 

 

Tárgy: Beszámoló Medina község környezeti állapotáról 
Előterjesztő és előadó: Vén Attila polgármester 

Előterjesztést készítette: dr. Herczig Hajnalka jegyző 

        

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés e) 

pontja értelmében 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 fenti kötelezettségre tekintettel az alábbi beszámolót adom Medina község környezeti 

állapotáról. 

 

 

Beszámoló Medina község környezeti állapotáról 
 

Környezetvédelemmel kapcsolatos helyi szabályozás: 

- Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (V.3) rendelete a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről, 

- Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(IX.15.) rendelete az avar és 

kerti hulladék égetéséről, 

- Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (IX.23) rendelete a szilárd 

hulladékról. 

 

 

Területhasználat: 

Medina község közigazgatási területe: 22,24 km2 

Ebből  belterület: 

 külterület: 

Ingatlanok száma: 

 

A településen nagy területen folyik mezőgazdasági termelés. Vadkár előfordul, de összességében 

nem nehezítik az ingatlanok mezőgazdasági célú hasznosítását. 

 

Hulladékgazdálkodás 

Medina község területén a hulladék gyűjtésére, elszállítására, kezelésére és ártalmatlanítására a 

VERTIKÁL Nonprofit Zrt. konzorcium vezetővel, illetve az Alisca-Terra Regionális 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. konzorciumi taggal került sor közszolgáltatási szerződés 

aláírására. 

http://www.medinafalu.hu/rendeletek/2015-7.pdf
http://www.medinafalu.hu/rendeletek/2015-7.pdf
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A településen területén elhagyott hulladék nem található, de időnként problémaként merül fel az 

illegális hulladéklerakás a község közigazgatási területein belül, illetve kívül is. Ilyen esetekben az 

Önkormányzat megteszi a szükséges lépéseket. 

 

Ivóvízellátás és szennyvízkezelés 

 

Medina Községi Önkormányzat az E.R.Ö.V. Egyesült Reigionális Önkormányzati Víziközmű Zrt. 

szolgáltatóval kötött bérleti-üzemeltetési szerződést az Önkormányzat tulajdonában lévő közcélú 

ivóvízellátó és szennyvízelvezető rendszer üzemeltetésére. 

Medina község közüzemű  csatornahálózattal rendelkezik. A keletkezett szennyvizeket a Szedres 

községgel közösen épített szennyvíztisztító telep fogadja és a szennyvizek tisztítása is ott történik. 

A tisztított szennyvizek befogadója a Sárvíz‐ csatorna. Medina‐  Szőlőhegy település rész nem 

rendelkezik vezetékes szennyvízelvezető hálózattal..   

 

Felszíni vizek, vízelvezetés: 

Medina területén a csapadékvíz‐ elvezetés rendszere kiépített, nyílt árkos rendszerű. A 

csapadékvizek befogadója a Sió‐ csatorna, mely a település K‐ i belterületi határa közelében 

folyik. 

A település határában folyik a Sió csatorna és a Sárvíz csatorna, amelynek áradása a település 

lakott részeit nem érinti hátrányosan. 

 

Energiagazdálkodás 

Az elektromos energia szolgáltatón az E.ON Energiaszolgáltató Kft. Az ellátottság teljes körű. 

 

A gázszolgáltató a térségben a Főgáz Zrt. 

 

Levegőminőség: 

A település levegőminősége kedvező, a területen nincs jelentős, a lakosságot zavaró légszennyező 

forrás. 

Parlagfű okozta szennyezés egyre ritkábban fordul elő, jellemzően a település külterületi részein. 

Az Önkormányzat felé érkező, parlagfűre irányuló bejelentések kivizsgálásra kerültek, és a 

szükséges intézkedéseket megtette a Hivatal. 

 

Zaj- és rezgésvédelem: 

A település területén nem áll fenn zaj- és rezgésvédelmi probléma. 

 

Települési zöldfelületek és természeti környezet: 

 

A település zöldterületeihez tartoznak: 

- járdák és úttestek közötti zöldsávok, 

- sövények, fasorok, 

- köztemető, 

- egyéb zöldterületek. 

 

Magántulajdon esetén, illetve az ingatlan közterülettel érintkező, telekhatárai mellett meglévő 

járdaszakasz esetében a tulajdonos feladata a tisztán tartás, valamint a hó- és síkosítás-mentesítés. 

A település közterületeinek, közparkjainak, köztemetőinek tisztán tartásáról - saját munkavállalói 

útján, illetve közmunkások bevonásával - az Önkormányzat gondoskodik. 
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A fentiekre tekintettel javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását: 

 

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 

 

   …/2019. (IX.30.) önkormányzat határozat: 

a Medina község környezeti állapotáról szóló beszámoló elfogadása 

 

Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

beszámolóját a község környezeti állapotáról jóváhagyja.  

Egyúttal felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a beszámoló 

közzétételéről. 

 

Határozatról értesül:  Medina község lakossága 

Irattár 

 

Medina, 2019. szeptember 24. 

     

         Vén Attila sk. 

            polgármester 

 

 


