
Tisztelt Képviselő-testület!

A környezet  védelmének  általános  szabályairól  szóló  1995.  évi  LIII.  törvény a  települési
önkormányzat részére az alábbi feladatokat állapítja meg:

46. § (1) „A települési önkormányzat (Budapesten a Fővárosi Önkormányzat is) a környezet
védelme érdekében  )  elemzi,  értékeli  a környezet  állapotát  illetékességi  területén,  és arról
szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot,” 
 51. § (3) „A lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról a települési önkormányzat szükség
szerint, de legalább évente tájékoztatja a lakosságot.”

Fentiek  alapján  a  község  környezeti  állapotáról  a  rendelkezésre  álló  adatok  alapján  a
következő tájékoztatást adom:

Kőröshegy  Község  Önkormányzata  a  települési  hulladék  szállítását  és  ártalmatlanítását  a
Délnyugat  Balatoni  Hulladékgazdálkodási  Társulás  útján  látja  el,  melyben,  tulajdonosként
vesz részt Kőröshegy Község Önkormányzata. 
A település belterületén éves szinten heti  egy alkalommal történik a kommunális  hulladék
gyűjtése, továbbá 2014 évben bevezetésre került a szelektív házhoz menő módon az papír,
műanyag,  fém  csomagolási  hulladék  gyűjtése  havi  egy,  nyári  hónapokban  havi  két
alkalommal, 2015 évtől az üveg házhoz menő szelektív gyűjtése havi egy alkalommal.

A település külterületén április 15. napja és október 15. napja között működik a települési
hulladék szállítása.  Ez  évben került  bevezetése  a  külterületen  is  a  szelektív  házhoz menő
gyűjtőjárat beindítása. 

2015 évtől ismételten megszervezésre került a mezőri szolgálat, az alkalmazott mezőőr egyik
kiemelt feladata a település kül és belterületén az illegális hulladék lerakás megelőzése. A
mezőri  szolgálat  és  a  közös  önkormányzati  hivatal  erőfeszítései  következtében  2015.  év
nyarán jelentős mértékben csökkent az illegális hulladéklerakás volumene a településen. 

A lakosságnál keletkező lomhulladék elszállítását is megszervezte az önkormányzat, melynek
lebonyolítására 2015. április 20-21. napján került sor.

A településen az egészséges ivóvíz ellátásról és a szennyvíz csatorna üzemeltetéséről a DRV
Zrt. gondoskodik, 2015. évben került sor az Árpád utcában a ívóvíz gerincvezeték kiépítésére.

Az önkormányzat jelentős lépéseket tesz a településkép javítására, 2015 év tavaszán a város
központi területein és a temetőben az idős, beteg településképbe nem illő fák kivágása történt
meg. A település központjába 45 db konténeres gömbkőris kiültetése történt meg a tavasz
folyamán. Ez évben is gondoskodott az önkormányzat a közterületek virágosításáról.
Ennek eredményeképpen a „Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny” keretében a
település elismerő oklevelet kapott.

A  környezet  tisztasága  az  Önkormányzat  és  a  lakosság  közös  erőfeszítése  és  együttes
munkájának  eredménye.  Talán  mások  számára  is  érzékelhető,  hogy  a  falukép  az  elmúlt
időszakban tovább javult.
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A  Képviselő-testület  2015.  márciusában  adott  megbízást  a  temető  fejlesztési,
környezetrendezési kiviteli tervének elkészítésére.

A települést észak- déli irányban átszelő úton már több éve elkészült a LED-es technológiával
a  közvilágítás  korszerűsítése,  2016  első  félévére  pedig  a  Dózsa  György  utca  LED-es
technológiával  történő  korszerűsítése  is  megvalósul.  Ezzel  a  település  fő  közlekedési
útvonalain korszerű, energiatakarékos , környezetbarát technológia kerül kialakításra. 

A 2015. évben egyrészt a vis maior támogatás keretében, másrészt saját erőből sor került a
vízelvezető árkok tisztítására.
Az  önkormányzat  saját  dolgozóival,  közfoglalkoztatott  személyekkel,  esetenként  külső
vállalkozóval folyamatosan gondoskodik a zöldterületek karbantartásáról. 

Kőröshegy, 2015. november 11.

Marczali Tamás 
 polgármester sk.
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