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1. ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. február 24-i ülésén
tárgyalta a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának 2022. évi
felhasználási tervét, mely előterjesztés 2. melléklete vonatkozásában az alábbi tájékoztatót
terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.
Az előterjesztés 2. számú melléklete a 2021. évi felhasználási döntés végrehajtásának
teljesítését ismertető projektlista volt, melynek az volt a célja, hogy bemutassa a döntéshozók
számára, hogy a 2021. évben meghatározott projektelemek közül mi valósult meg, mi van
folyamatban (kötelezettségvállalás történt), és mi nem valósult meg. A folyamatban lévő és
még nem megvalósított projektelemek betervezendők a 2022. évre.
A táblázat „2021. június 26-án elfogadott” című oszlopa tartalmazza valamennyi projekt
felsorolását, a következő oszlop tartalmazza a jóváhagyott költségkeretet. Az ezt követő „2021.
évi kötelezettségvállalás" oszlopban azt tüntettük föl, hogy történt-e kötelezettségvállalás,

vagy sem, és nagyságrendileg milyen összegben. (Azért nagyságrendileg, mert a pontos
összegek a zárszámadásról szóló rendelettel egyidejűleg kerülnek megállapításra.). Ahol 0
érték szerepel, ott kötelezettségvállalás nem történt.
A táblázat következő „2022. évre is tervezendő (áthúzódó)" című oszlopa azt mutatja meg,
hogy a be nem fejezett projektek tekintetében nagyságrendileg milyen költségkeretet javasolt
tervezni 2022. évre. Ahol 0 érték szerepel, ott 2021-ben megtörtént a kifizetés is.
Az „Összesen" sorban a számszaki összefüggés az alábbi okokból nem jelenik meg.
A „Kertszépítés pályázat" megnevezésű projektnél a tervezett 20 000 eFt és a 1775 eFt összegű
kötelezettségvállalás különbözete (18 225 eFt) nem húzódik át 2022. évre, mert a maradvány
összege nem használható fel a 2022. évben ezen jogcímen, mivel a pályázat 2021. évre került
kiírásra. Az 1775 eFt összeget azonban azért került ismét feltüntetésre, mert a pályázat
utófinanszírozású, ezért a kifizetésére nem került sor. Emiatt ebben a cellában nem 18 225 eFt
került feltüntetésre (mellyel a számszaki összefüggés megvalósulna), hanem kizárólag 1775
eFt.
Fentiek alapján Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 2022.
február 24-i ülésére a Környezetvédelmi Alap felhasználására vonatkozó előterjesztés 2. sz.
melléklete kizárólag tájékoztató jellegű adatokat tartalmazott, annak elfogadása tárgyában
nem keletkezett döntés, és nem is szükséges róla döntést hozni.
Az elszámolás más formában történik. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat képviselő
testületének 16/2006. (VII.14.) rendelete a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Környezetvédelmi Alapjáról 5. § (6) bekezdés alapján : „A Képviselő-testület évente a
zárszámadásról szóló rendeletben dönt a Környezetvédelmi Alap felhasználásának
elfogadásáról, egyidejűleg jóváhagyja a Környezetvédelmi Alap maradványait."
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a döntésnek nincs költségvetési vonzata.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető
főszabály szerint a képviselő testület egyszerű többséggel szavaz.
Kérem a Képviselőket, az előterjesztést tárgyalják meg, és a tájékoztatót fogadják el.

2. Döntési javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a Környezetvédelmi Alap 2022. évi felhasználására vonatkozó
mellékletéről szóló tájékoztatóról

előterjesztés

2.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Környezetvédelmi Alap
2022. évi felhasználására vonatkozó előterjesztés 2. mellékletéről szóló tájékoztatót elfogadja.

Budapest, 2022. március

3. MELLÉKLET

Melléklet A Környezetvédelmi Alap 2022. évi felhasználására vonatkozó előterjesztés eredeti
2. sz. melléklete melyben a számszaki eltérés oka kiemelésre került
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának 2021. évi
felhasználási tervének megvalósulását mutató táblázat
2021. június 24-i 15/2021. számú önkormányzati határozatban elfogadott projektlista, mely
tartalmazza a 2021. évben felhasznált összegeket, illetve már aláírt kötelezettségvállalásokat,
a 2022-re áthúzódó projekteket

Ezer Ft

2021. június 26-án elfogadott

a) Budavári klímastratégia felülvizsgálat

2021. évi

2022. évre is

kötelezettség

tervezendő

vállalás

(áthúzódó)

3 000

0

3 000

a) Levegőminőségmérő műszer (10 db)

300

0

300

b) 35 literes hulladékgyűjtőkre fedél készíttetése

500

0

500

1 000

0

1 000

1 000

1 000

0

3 000

0

3 000

20 000

1 775

1 775

300

0

300

11 000

11 000

0

e) Öntözőrendszerek tervezése, létesítése

5 000

5 000

0

h) Tabán meglévő tanösvény felújítása

2 000

0

2 000

h) Dendrológiai tanösvény tervezése,

3 000

0

3 000

1 000

0

1 000

1 000

0

1 000

1 000

0

1 000

10 000

400

9 600

63 100

19 175

27 475

b) Hulladékgyűjtők, kutyaszemetesek és szemetes
zsákok (környezetbarát lebomló)
b) Veszélyes hulladékgyűjtés, illegális
hulladékok, sitt elszállítása
c) Biológiai szúnyoggyérítés
e) Kertszépítés pályázat
e) Játszótereken öntözőzsákok telepítése
e) Lisznyai park fejlesztése

megvalósítása
i) klímaváltozáshoz alkalmazkodás pályázat ált. és
középiskolák számára
j) energiahatékonysági tanácsadó iroda
létrehozása, működtetése (heti 1x)
j) energiahatékonysági kiadvány összeállítása,
nyomtatása
j) Ivókutak, párakapuk létesítése
Összesen:

