
Lakossági tájékoztató: 
 
Elkészült Ács 2021-2026 évekre szóló környezetvédelmi programja.  
 
A programban egy átfogó állapotértékelés készült el a földtani közeg, talaj, felszín alatti 
vizek és közművek vizsgálatával, a levegőminőség értékelésével, a város 
hulladékhelyzetének, zajállapotának, természeti adottságainak, környezetegészségügy és 
környezetbiztonsági helyzetének és energiagazdálkodásának vizsgálatával. 
 
A város az egyes vizsgált területek környezeti állapotának javítása céljából 
megvalósítandó projekteket tűzött ki, melyek közül a legfontosabbak felsorolva: 
Levegő 

-       vegyes tüzelést használó családi házaknál nem megfelelő tüzelő-anyagot 
használók számára jó gyakorlatra felhívás a helyi médiákon keresztül 
-       avar és kerti hulladék égetés tiltásának bevezetését követően felhívás, tájékoztatás 
a helyi médiákon keresztül 
-       önkormányzati és közterületek parlagfű mentesítése, belterületen az elöregedett, 
vagy allergén fák cseréje 
-       a légszennyezés csökkentésében szerepet játszóparkok, zöldterületek, fasorok 
állapotának megőrzése 

Víz, Csapadékvíz, Szennyvízkezelési program 
-       megfelelő minőségű ivóvíz biztosítása 
-       azbesztcement anyagú ivóvíz gerinchálózat ütemezett cseréje, pályázati források 
keresése 
-       csapadékvíz elvezető rendszerek, csapadékvíz elvezető árkok karbantartása, 
hiányzó szakaszok kiépítése, tározási lehetőségek vizsgálata (klíma-adaptációs és 
biztonsági feladat is egyben) 
-       felszíni vízfolyások természetes víztisztulásának, megfelelő lefolyásnak 
biztosítása,  fenntartási munkákkal (Székes-patak karbantartása, többi vízfolyásnál 
kontakt) 

Zaj és rezgés-védelem 
-       ipari telephelyek (környezetvédelmi hatóság) technológiai zaj kibocsátásának ellenőrzése  
(kontakt/információ a hatósággal) 

Zöldterület fenntartás, természetvédelem, épített környezet 
-       Önkormányzati fenntartású zöld-felületek gondozása, 
ütemezett park-felújítások 
-       Közterületi fák időszerű állapot felmérése és szakszerű 
gondozása, fásítási program folytatása, (őshonos fák ültetése 
invazív fajokat irtani kell) 
-       város védett építészeti és egyedi tájvédelmi értékeinek, 
műemlékeinek megóvására, az épített környezet állapotának 
megőrzésére 

  
Köztisztaság, Hulladékgazdálkodás, illegális hulladékok: 

-       hulladékgazdálkodási rendszer fenntartása a közszolgáltatási szerződés szerint 
-       Szelektív hulladékgyűjtés bővítése a település oktatási, szociális és kulturális 
intézményeiben 
-       közterületeken, önkormányzati területeken elhelyezett illegális hulladéklerakások 
felszámolása, elszállítása  



-       Magánterületen lévő illegális hulladéklerakások megszűntetésében 
hulladékgazdálkodási hatósággal együttműködés 
-       Zöld hulladék hasznosítási és elhelyezési lehetőségek vizsgálata 
-       Te Szedd akció lebonyolítása 

Energiagazdálkodás 
-       Napelempark kialakítása – Ács 0444/16 hrsz- 
-       Közvilágítás kiépítése, fenntartása, fejlesztés korszerű technológiával 
-       Az energiatakarékosság jegyében végzett tudatformáló, oktató és tanácsadó 
tevékenység, felhívások, fórumok szervezése 

  
Közlekedés és szállításszervezés 

-       Az önkormányzat ütemezetten folytatja a kerékpárutak építését 
-        EUROVELO-6 kerékpárút Ácsi szakasz kiépítése  

Rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárítása 
-       Az elkészült Védelmi tervek, akcióprogramok, (pl: Települési Vízkár-elhárítási Terv) 
folyamatos felülvizsgálata, frissítése, ennek nyomon-követése 

Környezetneveléssel kapcsolatos feladatok 
-       Általános iskolában, óvodában a környezeti és klímatudatos nevelésének 
fejlesztése 
-       Művelődési ház irányításával óvodás, iskolás és felnőtt korosztályt megcélzó 
rendezvények lebonyolítása önkormányzati finanszírozással 
-       Városon belüli hulladékgyűjtés iskolások bevonásával 

Környezet-egészségügy: 
-  parlagfű és allergizáló növények irtása 
- Adatbekérés, szűrési program valamint epidemológiai vizsgálatok,  
- belterületen az allergiás tüneteket kiváltó fafajok kivágásáról, megfelelő pótlása 
- a település minden lakója számára az egészséges ivóvíz biztosítása 

  
Klímaváltozás, adaptáció 

-       Klímavédelmi és adaptációs szempontok érvényesítése, szemléletformálás   
-       helyi piac építése (ökológiai lábnyom csökkentése) 
-       patakvölgyek ökológiai potenciáljának növelése, települési zöldfelületi rendszerbe 
történő természetkímélő integrálása 
-       szántóterületeken mezővédő erdősávok létrehozása 

Kitörési pontok, turisztikai lehetőségek 
-       Ács épített értékeinek, műemlék jellegű épületeinek megőrzése, felújítása, 
bemutatása – turisztikai látványosságként  
-       Barnamezős, kihasználatlan területek turisztikai, zöld energia felhasználási 
lehetőségeinek vizsgálata 

 
Az önkormányzat elkötelezett, hogy a környezetvédelmi projektek 
megvalósulásával egy élhetőbb környezetet biztosítson Ács lakosságának. 
 

 


