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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.) Kt. 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."
A Képviselő-testület 2021. június 24-én a 15/2021 (VI. 24.) önkormányzati határozatban
döntött a Környezetvédelmi Alap 2021. évi felhasználásáról. A Képviselő-testület 2021. évre
elfogadott felhasználási tervének megvalósulását mutató táblázat az előterjesztés 2. sz.
mellékletében található, és ezen mellékletben jelölve vannak a már 2021. évben megvalósított
és kifizetett projektek.
A többi projekt megvalósítása folyamatban van; mivel a 2021. évben már nem fejeződtek be,
így ezen projektek és feladatok bekerültek a 2022. évi felhasználási tervbe.
A Környezetvédelmi Alap 2022. évi felhasználási terve az előterjesztés 1. sz. melléklete, ami
egyben a határozati javaslat melléklete is.
A Környezetvédelmi Alap számláján 2021. december 31-én 174 743 000,- Ft volt. A 10%-os
tartalékkeretre figyelemmel a felosztható összeg: 157 268 700,-Ft.
A Környezetvédelmi Alap 2022. évi felhasználási tervében listázott projektek a Képviselő
testület által elfogadott Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP/2021) és a
Klímavédelmi Stratégia (2017) célkitűzéseit és végrehajtását valósítják meg.
A Környezetvédelmi Alapból megvalósítani tervezett tételek az Önkormányzat önként vállalt
környezetvédelmi feladatainak biztosítanak forrást.
A Környezetvédelmi Alap 2022. évi felhasználási terve a 2022. évi költségvetési rendelet
tervezetével összhangban készült.

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 előerjesztést tárgyalják meg, és döntsenek a határozati javaslatról.

2. Döntési

javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testűlete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról
1.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Környezetvédelmi
Alap 2022. évi felhasználási tervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a költségvetési
rendelet soron következő módosításakor a határozat tartalmának átvezetéséről.
Határidő: azonnal / folyamatos
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: (iroda neve): Gazdasági Iroda, Városüzemeltetési és Beruházási iroda

3. MELLÉKLETEK
1. melléklet: Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának 2022. évi
felhasználási terv
2. melléklet: Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának 2021. évi
felhasználási tervének megvalósulását mutató táblázat

1.

melléklet
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Környezetvédelmi Alapjának 2022.évi felhasználási terve

4. § (1)

Cél

Összeg
(bruttó e Ft)

pontja
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

1 000

lebomló) beszerzése
b) Veszélyes hulladékgyűjtés, illegális hulladékok, sitt elszállítása
b) Kutyapiszok gyűjtő bővítés telepítéssel (15 darab)
b) Csikkgyűjtő a forgalmas helyeken lévő szelektív hulladékgyűjtők mellé

3 000
1200
1 520

telepítéssel (20 darab)
b) Szelektív gyűjtőkre új jelölő tábla

4 000

b) Komposztkeret 50 darab

1 250

c) Biológiai szúnyoggyérítés

3 000

d) 2. pontossági osztályú zajmérőműszer
e) Kertszépítés pályázat
e) Játszótereken öntözőzsákok telepítése, hogy a környezeti nevelés már kis

700
30 000
300

korban elkezdődjön.
e) Öntözőrendszerek tervezése, létesítése (automata csepegtető rendszer, vagy

5 000

olyan tartályos jármű beszerzése amivel a kerületi fákat lehetne öntözni,
ezáltal a kiszáradás ellen védenénk)
e) Aknázómoly elleni védekezés (lakossági támogatás)

500

e) Egynyári és évelő növények lakossági közösségi kültetésre

500

e) Zöldfal pályázat
f) Víztakarékos perlátor az önkormányzat épületébe (Budapest, Kapisztrán tér 1.)

30 000
200

(30 darab) (felhasznált vízmennyiség csökkentésére, mely a csatornadíj
csökkenésében is detektálható)
f) Reformációs emlékkút vízforgatóval felszerelés tervezése és a tervek alapján a

15 000

megvalósítás (5 000 e Ft + 10 000 e Ft)

1

g) Zeolit síkosságmentesítéshez lakosság részére

1 000

h) Tabán meglévő tanösvény felújítása

4 000

h) Dendrológiai tanösvény tervezése, megvalósítása

3 000

h) Zöld Budavár alhonlap kialakítás lakossági fenntarthatósági szemléletformálás

500

céljára
h) Kitűzőgyártó gép beszerzése alkatrészekkel lakossági/iskolai

150

szemléletformáláshoz. Zöld jeles napokhoz köthető üzenetek kerülnek a
kitűzőre. Az iskolai pályázatok során az iskolások maguk készítik el a zöld
üzenetet tartalmazó grafikát. A grafikával készült kitűzőt hordhatják, az
iskolában diákoknak, tanároknak adhatják. Családtagjaik részére is
készíthetnek kitűzőt, ezzel megsokszorozva azoknak a számát, akikhez az
üzenet eljut.
h) Hőkamera beszerzése (1 db) hőveszteség kimutatására, illetve energetikai

300

korszerűsítés eredményének igazolására (mobil kamera, tetszőleges
helyszínen mérhető az épületek hővesztesége, ennek alapján a szigetelés
pontos helyének kiválasztása könnyebbé válik. A szigetelés utáni hőkép
elkészítésével lehet szemléltetni a szigetelés fontosságát.)
h) Klímabarát Települések Szövetsége tagdíj

200

i) Fenntarthatósági pályázat általános és középiskola

1 000

j) Ivókutak, párakapuk létesítése

10 000

j) LED izzók az önkormányzat épületébe (kb. 300 db) az önkormányzati épület

600

energiafogyasztásának, és CO2 kibocsátásának csökkentése céljából
(Budapest, Kapisztrán tér 1.)
j) Kisállat ivartalanítás lakosság részére (kutya, macska)

3 000

j) Favizsgálat (kb. 20-30 fa)

10 000

j) Környezetvédelmi Program 2022-2027 elkészítése

6 000

j) Energiahatékonysági tanácsadó iroda létrehozása, működtetése (heti 1x-i

1 000

konzultáció)
j) Energiahatékonysági kiadvány összeállítása, nyomtatása

1 000
Összesen:

2

137 720

2. sz. melléklet
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

2021. június 26-án elfogadott

Ezer Ft

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

27475

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:

