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Lakosság tájékoztatása a környezet állapotáról 
 

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény az alábbiak szerint 

rendelkezik:  

46. § (1) A települési önkormányzat a környezet védelme érdekében  

e) 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.  

A fenti jogszabályi kötelezettségnek eleget téve Enying Város Önkormányzata a 2021. év során 

befejezett, illetve folyamatban lévő pályázatokkal kapcsolatos, a környezet állapotával 

összefüggő tájékoztatást adja:  

 

 

1. Zöld város kialakítása 

 

A beruházás fő területe Enying központjában lévő Petőfi park zöld infrastruktúrájának teljes 

rekonstrukciója, a várost nyugat felől határoló Cinca patak völgyének rekreációs és kiskerti 

gazdálkodási célú feltárása az ökológiai folyosó felújítása.  

 

A beruházás két részt érint. Az egyik akcióterület a már elkészült „Dísztó” és környezetének 

területe, mely az Önkormányzat tulajdonában lévő enyingi 1040/4 hrsz.-ú ingatlanon valósult 

meg. 

A másik a központi rész, mely magába foglalja a Petőfi park területét, valamint a Batthyány 

kastély előtti közterületet. Ennek az akcióterületnek a kivitelezési munkálatai várhatóan még 

az idei évben befejeződnek és átadásra kerül.  

 

 

2. Sportpark létesítése 

 

Enying Város Önkormányzata a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program keretein 

belül támogatásban részesült egy “D” típusú sportpark létesítésére vonatkozóan. 

 

A sportpark körülbelül 150 m2 alapterületen valósul meg, ahol várhatóan 15 eszköz kerül 

telepítésre (tolódzkodásra, húzódzkodásra, has és hátizom erősítő gyakorlatokra és fekvőtámasz 

gyakorlatokra, valamint lépcsőzésre, létramászásra, párhuzamos korláton végezhető 

gyakorlatokra és függeszkedésre alkalmas). 

 

A sportpark a tanuszoda épülete mellett fog elhelyezkedni ezzel is hozzájárulva a Petőfi park 

kihasználásnak növelését. 

 

 

3. Illegális hulladéklerakók felszámolása 

 

Enying Város Önkormányzata két illegális hulladéklerakók felszámolására vonatkozóan 

nyújtott be pályázatot, az egyiket 2020. évben és a 2021. évben a „Tisztítsuk meg az országot” 

projekt I. ütemének keretein belül. 

 

A pályázat keretein belül tíz ingatlanról szállították el az illegális hulladékot, valamint 

eszközbeszerzés is megvalósult, mely a hulladékok összegyűjtésénél játszottak fontos szerepet. 
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4. 2021. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatási támogatás 

 

Enying Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be Enying-Alsótekeres településen lévő 

lakossági ivóvízszolgáltatásra vonatkozóan. 

 

 

5. A 2021. évbe beadott pályázatok  

 

Megnevezés Állapot 

Tisztítsuk meg az országot! 

(040,065,0189,194/3,2133, 

2144,2258/1,2258/4,0209, 7501/1 

befejeződött-jelentés 

(DRV pályázat) Lakossági víz- és 

csatornaszolgáltatás támogatása 
beadva-döntésre vár 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása (utak felújítása) 
beadva-döntésre vár 

VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi 

közút fejlesztése  
beadva-döntésre vár 

 

 

 

 


