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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 16/2006. (VII.14.) rendeletének
(továbbiakban Rendelet) 5.§-a rendelkezik az alap felhasználási módjáról.
A rendelet 5. §-a alapján
(1) A polgármester minden évben felhasználási tervet készít a Környezetvédelmi Alap szabad
pénzeszközének felhasználására, melynek fedezete a Környezetvédelmi Alap számláján
rendelkezésre áll. A felhasználási tervet a Képviselő-testület - a Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság előzetes javaslata alapján - évente, a költségvetési rendelet
elfogadásával egyidejűleg hagyja jóvá.
(2) A döntést megelőzően ki kell kérni a környezetvédelmi tanácsnok véleményét.
(3) A Környezetvédelmi Alapból a környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló
beavatkozás költségeire, a felosztásra javasolt összeg 10 %-át tartalékra kell helyezni.

(4) Az elfogadott terv beépül az Önkormányzat éves költségvetésébe.
(5) A Környezetvédelmi Alap számlára tárgyévben érkező bevételekről a Képviselő-testület a
költségvetési rendelete évközi módosításai során dönt a Polgármester előterjesztése alapján."
A Környezetvédelmi Alap a Rendelet 4.§ (1) bekezdésében meghatározott célokra használható
fel:
A Rendelet 4. §-a alapján
(1) A Környezetvédelmi Alapot kizárólag olyan környezetvédelmi problémák megoldására
szabad felhasználni, amelyekben az I. kerület lakossága érintett, vagy az I. kerület közigazgatási
határain belüli környezeti, természeti értékek védelmét szolgálja. Bevételeit az alábbi célok
megvalósítását szolgáló tevékenységek támogatására kell fordítani:
a) levegőtisztaság védelme ( például: mérések, helyszíni vizsgálatok, közlekedési légszennyezés
csökkentése, adatbázis létesítése),
b) hulladékgazdálkodás, lakossági veszélyes és papír hulladékok gyűjtése és elszállíttatása,
c) védett természeti értékek megőrzése, eredeti állapotuk helyreállítása,
d) zaj- és rezgésvédelem,
e) zöldterületek védelme, fejlesztése, allergén növények elleni védekezés,
f) vizek védelme
g) talaj védelme
h) környezetvédelmi nevelés, környezetvédelmi oktatás, környezetvédelmi célú szakmai
programokon való részvétel, lakosság részére környezetvédelmi tájékoztatás
i) diákok, oktatási intézmények által kezdeményezett, illetve végzett környezetvédelmi
tevékenység
j) egyéb, a természetes és épített környezet védelmét szolgáló, elősegítő önkormányzati
tevékenység."
Jelenleg a a környezetvédelmi alap számláján 167 853 000,-Ft van. A 10%-os tartalékkeretre
figyelemmel a feloszható összeg: 151 067 700,-Ft
A városüzemeltetési s Beruházási iroda szakügyintéző (a környezetvédelmi referens és a
főkertész) a Környezetvédelmi Alap felhasználási tervéhez, a Rendelet 4. § (1) bekezdése
figyelembevételével a következő javaslatokat tette:
4. § (1)
pontja

cél

Összeg (bruttó e
Ft)

a)

Budavári klímastratégia felülvizsgálat

3 000

a)

Levegőminőségmérő műszer (10 db)

300

b)

35 literes hulladékgyűjtőkre fedél készíttetése

500

b)

Hulladékgyűjtők, kutyaszemetesek és szemetes zsákok
(környezetbarát lebomló) beszerzése

1000

b)

Veszélyes hulladékgyűjtés, illegális hulladékok, sitt elszállítása

1000

c)

Biológiai szúnyoggyérítés

3 000

e)

Kertszépítés pályázat

20 000

e)

Játszótereken öntözőzsákok telepítése, hogy a környezeti nevelés már 300
kis korban elkezdődjön.

e)

Lisznyai park fejlesztése

11000

e)

Öntözőrendszerek tervezése, létesítése (automata csepegtető
rendszer, vagy olyan tartályos jármű beszerzése amivel a kerületi
fákat lehetne öntözni, ezáltal a kiszáradás ellen védenénk)

5 000

h)

Tabán meglévő tanösvény felújítása

2 000

h)

Dendrológiai tanösvény tervezése, megvalósítása

3 000

i)

Klímaváltozáshoz alkalmazkodás/ pályázat általános és középiskolák
számára

1000

j)

Energiahatékonysági tanácsadó iroda létrehozása, működtetése (heti
Ix-i konzultáció)

1000

j)

Energiahatékonysági kiadvány összeállítása, nyomtatása

1000

j)

Ivókutak, parakapuk létesítése

10 000

A fenti javaslatok egy része szerepel a költségvetési rendeletben, de nincs forrásként az
Környezetvédelm Alap felhasználóval összerendelve, errerre irányul részben az előterjesztés,
másrészt a Környzetvédelmi alapból fontos, más forrásból jelenleg nem biztosítható önként
vállalt feladat ellátható.
Támogatás esetén a költségvetés évközi módosítása során azokat a kötségvetési rendeletbe
be kelle emelni.
Kérem a Képviselőket, az előerjesztést tárgyalják meg, és döntsenek ahatározati javaslatról.

2. Döntési

javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testűlete
.../2021. (....) önkormányzati határozata
A Környezetvédelmi Alap felhasználásáról
1.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Környezetvédelmi
Alap 2021. évi felosztását az alábbiak szerint jóváhagyja

4. § (1)
pontja

cél

Összeg (bruttó e
Ft)

a)

Budavári klímastratégia felülvizsgálat

3 000

a)

Levegőminőségmérő műszer (10 db)

300

b)

35 literes hulladékgyűjtőkre fedél készíttetése

500

b)

Hulladékgyűjtők,, kutyaszemetesek és szemetes zsákok
(környezetbarát lebomló) beszerzése

1000

b)

Veszélyes hulladékgyűjtés, illegális hulladékok, sitt elszállítása

1000

c)

Biológiai szúnyoggyérítés

3 000

e)

Kertszépítés pályázat

20 000

e)

Játszótereken öntözőzsákok telepítése, hogy a környezeti nevelés már 300
kis korban elkezdődjön.

e)

Lisznyai park fejlesztése

11000

e)

Öntözőrendszerek tervezése, létesítése (automata csepegtető
rendszer, vagy olyan tartályos jármű beszerzése amivel a kerületi
fákat lehetne öntözni, ezáltal a kiszáradás ellen védenénk)

5 000

h)

Tabán meglévő tanösvény felújítása

2 000

h)

Dendrológiai tanösvény tervezése, megvalósítása

3 000

i)

Klímaváltozáshoz alkalmazkodás/ pályázat általános és középiskolák
számára

1000

j)

Energiahatékonysági tanácsadó iroda létrehozása, működtetése (heti
Ix-i konzultáció)

1000

j)

Energiahatékonysági kiadvány összeállítása, nyomtatása

1000

j)

Ivókutak, parakapuk létesítése
2.

10 000

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a költségvetési
rendelet soron következő módosításakor a határozat tartalmának átvezetéséről.

Határidő: azonnal / folyamatos
Felelős: polgármester
Végrehajtásárt felelős: Gazdasági Iroda / Városüzemeltetési és Beruházási Iroda
2021. június 17.

