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Előtetjesztés
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. október 1-jei ülésére
a Fővárosi Önkormányzattal történő együttműködés tárgyában a Liszt Ferenc
Nemzetközi Repülőtér által okozott környezeti hatások csökkentése céljából

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság
Gazdasági és Jogi Bizottság
Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottság
Városfejlesztési
és
Környezetvédelmi
Bizottság
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1. Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!

A Fővárosi Önkormányzat megkereséssel élt a Budavári Önkormányzat felé a Liszt
Ferenc Nemzetközi Repülőtér okozta káros környezeti hatások mérséklése iránti közös
fellépés céljából.

A COVID-19 vírus okozta járvány első hulláma alatt szinte teljesen leállt a légi
közlekedés, az érintett területek lakói pedig megtapasztalhatták, milyen változást
eredményezett életminőségükben a repülésmentes légtér. A repülőgépek, amellett, hogy
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Az előterjesztést a
képviselő-testület ülésére
benyújtom:

egyre elterjedtebb és természetesebb közlekedési eszköznek számítanak, egyúttal
jelentős környezetterhelést is okoznak, ezért az érintett budapesti és agglomerációban
lévő területek lakóinak elemi érdeke, hogy a légi közlekedés észszerű korlátozása
megvalósuljon, melynek érdekében az önkormányzatok együttes cselekvésére van
szükség.
A Fővárosi Önkormányzat az együttműködés megalapozásaként a Liszt Ferenc
Nemzetközi Repülőtér által okozott környezeti hatásokat elemző hatástanulmány
elvégzését javasolta az érintett önkormányzatok összefogásával, abból a célból, hogy
közösen, minél nagyobb számú önkormányzat képviseletében léphessünk föl a
Repülőtér üzemeltetésének szabályozása, forgalmának korlátozása, a bővítés helyett a
teherszállítás és a fapados járatok számára egy második repülőtér létesítése érdekében.
A hatástanulmány elkészítéséhez, melynek költsége nagyságrendileg 100 000 000 Forint,
és hozzávetőlegesen egy év alatt készülne el, a Fővárosi Önkormányzat valamennyi
érintett önkormányzat aktív közreműködését, valamint lehetőségeihez mérten anyagi
hozzájárulását kérte, valamint jelezte, hogy október elejére egyeztetést kíván összehívni
a megállapodás részletei tekintetében.
Álláspontom szerint a cél, melyhez a Fővárosi Önkormányzat támogatásunkat kérte, az
I. kerületi lakosok, és azontúl a teljes budapesti lakosság érdekeit szolgálja, emellett
együttműködésünk esetén abban is alappal bízhatunk, hogy az M0—ás autóút nyugati
szakasza megépítése ügyében hasonló kezdeményezésre fog sor kerülni.
Erre tekintettel javaslom, hogy a Budavári Önkormányzat nyilvánítsa ki együttműködési
szándékát, vegyen részt az egyeztetésen az együttműködés feltételeinek, a
hatástanulmány részleteinek megállapítása céljából, és az egyeztetésen elhangzottak
függvényében legfeljebb nyolc millió forintig vállaljon részt a hatástanulmány
költségeinek megfizetésében.
Kérem a Tisztelt Képviselő—testületet a határozati javaslat megtárgyalására és
elfogadására.

2. Döntési javaslat
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2020. (X. 1.) önkormányzati határozata a Fővárosi Önkormányzattal történő
együttműködéssel kapcsolatban kialakított állásfoglalásáról a Liszt Ferenc Nemzetközi
Repülőtér által okozott környezeti hatások csökkentése céljából
1.
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete jelen
határozatával
kinyilvánítja
Budapest
Főváros
Önkormányzatával
történő
együttműködési szándékát a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér által okozott
környezeti hatások csökkentése céljából történő közös fellépés, valamint ennek
megalapozásaként a repülőtér okozta környezeti hatásokat elemző hatástanulmány
elvégzése céljából.
2.
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete jelen
határozatával felkéri a Polgármestert, hogy a Fővárosi Önkormányzat által kitűzött
egyeztetésen vegyen részt, és azt követő képviselő-testületi ülésre tegye meg javaslatát
az együttműködés részleteire, formájára, valamint a hatástanulmány elkészítéséhez
történő hozzájárulás legfeljebb nyolc millió forintig terjedő mértékű összegére
vonatkozóan azzal, hogy a nyolc millió forintos előirányzat kihasználása akkor
lehetséges, ha a kerületek lakosságarányos hozzájárulása alapján a Budavári
Önkormányzatot ilyen mértékű hozzájárulás terheli.
Flatáridő: 2021. december 31.
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester

