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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 2020. év 

során befejezett, illetve folyamatban lévő pályázatokkal kapcsolatos, a környezet állapotával 

összefüggő tájékoztatást adja:  

 

 

 

1. Tanuszoda  

 

Mind a Lakosság és mind az Önkormányzat örömmel fogadta a tanuszoda megépítésének 

lehetőségét Enying városában. A tanuszoda építése Enyingen az 1474/58 hrsz.-ú, 

természetben Enying, Szabadság tér 16. szám alatt található ingatlan nyugati részén kezdődött 

meg. 

 

Az Önkormányzat a tanuszoda létesítéséhez biztosította a szükséges telket, valamint saját 

költségvetéséből beköttette az ingatlanra a közműveket (víz, villany, gáz). Továbbá az épület 

előtt akadálymentesparkolót alakított ki, a parkoló megvilágításával együtt.  

Így az Önkormányzat ezen beruházással kapcsolatban vállalt kötelezettségeinek eleget tett. 

 

A tanuszoda épületére vonatkozó tervdokumentáció engedélyezése és a kivitelezése a 

Nemzeti Sportközpontok feladati közé tartozik. A kivitelező részére 2016. november 15-én 

átadásra került a munkaterület és ezt követően megkezdődtek a munkálatok.  

Az épület kivitelezési munkálatai befejeződtek és megkezdődött a műszaki átadás-átvételi 

eljárás. A használatbavételi engedély meglétét követően várhatóan még az idei évben a 

tanuszoda megnyílik a lakosság számára. 

 

 

2. Enyingi Család- és Gyerekjóléti Központ új székhelyének kialakítása 

 

Az Önkormányzat tulajdonában lévő enyingi 86/3 hrsz.-ú, természetben Enying-

Balatonbozsok, Gárdonyi utcában lévő üresen álló volt iskolaépület felújítása és átalakítása 

pályázati forrásból és önkormányzati önerőből valósult meg. 

 

A kivitelezési munkálatok az idei évben befejeződtek, mely során az épület teljes felújítása 

elkészült. Az épület északi részén egy akadálymentes parkoló került kialakításra, valamint az 

épületben egy akadálymentes mosdó is helyet kapott, tekintettel a mozgáskorlátozott 

Ügyfelekre. 

A használatbavételi engedély meglétét követően az Enyingi Család- és Gyermekjóléti 

Központ működése megkezdődik az épületben. 
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3. Enyingi Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása 

 

Az Önkormányzat tulajdonában lévő enyingi 483 hrsz.-ú, természetben Enying, Kossuth L. u. 

26. szám alatti Enyingi Polgármesteri Hivatal és az Enyingi Rendőrőrs energetikai felújítása 

pályázati forrásból és önkormányzati önerőből valósult meg. 

 

A kivitelezési munkálatok az idei évben befejeződtek, mely során megtörtént a lábazati-, 

homlokzati- és födémszigetelés, nyílászáró-, valamint kondenzációs kazán cseréje. Továbbá 

az épület részleges akadálymentesítése is megvalósult, mely során a „hátsó” parkolóban 

kiépítésre kerül egy akadálymentes parkoló, az épület megközelítéséhez egy rámpa, valamint 

a hivatal épületben létesült egy akadálymentes mosdó is, tekintettel a mozgáskorlátozott 

Ügyfelekre. 

 

 

4. 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 2020. 

szeptember hónapban kezdődnek meg és várhatóan a következő évben fejeződik be. 

 

 

5. Külterületi utak szilárd burkolattal történő ellátása és útfenntartáshoz kapcsolódó 

gépbeszerzés Enyingen 

 

A pályázat keretein belül 2019. évben 1 db vontatott gréder és 1 db rézsűzúzó került 

beszerzésre, melyet az Enyingi Földtulajdonosok Közössége és Enying Város 

Önkormányzatának Városgondnoksága közösen használnak környezetünk szebbé tétele 

érdekében. 

 

A fentieken túl a pályázat keretein belül Enying Város Önkormányzata tulajdonában lévő 

enyingi 016 hrsz.-ú, természetben Enying, Török Bálint utca folytatásában lévő 1562 m 

hosszú külterületi útszakasz felújítása is megtörténik. 

A kivitelezési munkálatok 2020. szeptemberben megkezdődtek és várhatóan az idei évben 

befejeződik a beruházás. 

 

A beruházás pályázati forrásból és önkormányzati önerőből valósul meg. 

 

 

6. 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). 
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A sportpark a tanuszoda épülete mellett fog elhelyezkedni ezzel is hozzájárulva a Petőfi park 

kihasználásnak növelését. 

 

 

7. A 2020. évben beadott pályázatok  

 

Pályázat típusa 
Beadás 

éve 
Megnevezés Állapot 

BM 2020 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása (utak felújítása) 
beadva-döntésre vár 

Nemzeti Agrárgazdasági 

Kamara 
2020 Településfásítási program 

NYERT-

folyamatban 

 

 

8. 2019. évtől benyújtott pályázatok 

 

Pályázat típusa 
Beadás 

éve 
Megnevezés Állapot 

"Az illegális 

hulladéklerakók 

felszámolása" 

(KIEFO/12109/2019/ITM) 

2019 Az illegális hulladéklerakók felszámolása  lezárt 

Innovációs és Technológiai 

Minisztérium 
2019 2019. évi Európai Mobilitási hét és autómentes nap lezárt 

Bethlen Gábor Alapítvány 2019 Testvérvárosi és együttműködések lezárt 

BM 2019 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása (utak felújítása) 
beadva-döntésre vár 

Agrárminisztérium 2019 

Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági 

hasznosítását segítő, infrastukturális hátterét 

biztosító fejlesztések támogatás 

beadva-döntésre vár 

BM 2020 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása (utak felújítása) 
beadva-döntésre vár 

Nemzeti Agrárgazdasági 

Kamara 
2020 Településfásítási program 

NYERT-

folyamatban 

 

 


