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Budapest-Csepel onkormanyzata Kepviselo-testulete a keriilet kornyezeti 
allapotanak helyzetet ismerve - lehetosegeinek figyelembevetelevel - az itt el6 
lakosok, a kornyezeti es termeszeti ertekek, a kornyezet minosegenek megovasa 
erdekeben a kornyezet vedelmenek altalanos szabalyairol szolo 1 995. evi LI I I. tv. 
58. §. (1) bekezdeseben foglalt felhatalmazas alapjan a kovetkezo rendeletet alkotja: 

Az onkomanyzat a feladat- es hataskorebe tartozo helyi komyezet- es 
termeszetvedelmi kotelezettsegek teljesitesenek eloseg itese erdekeben Csepeli 
Kiimyezetvedelmi Alapot (a tovabbiakban Komyezetvedelmi Alapot) hoz letre. 

A Komyezetv6delmi Alap rendeltetese, hogy fedezetet biztositson: 

- a keriilet komyezetminosegenek javitasahoz, az emberhez melto, 
egeszseges es esztetikus komyezeti allapot megteremtesehez, 

- a komyezeti artalmak es karositasok pontos feltarasahoz, megelozesehez, 
merseklesehez es felszamolasahoz, 

- komyezetkimelo technologiak es tevekenysegek tamogatasahoz, 

- termeszeti ertekek megovasahoz, fenntartasahoz es fejlesztesehez, 

- zoldfeluletek vedelmehez 6s fejlesztesehez, 

- komyezet- es termeszetvedelmi tudatformalashozl ismerette rjeszteshez, 
oktatashoz, neveleshez. 



34. 

A Komyezetvedelmi Alap bevetelei 

1. A terijleti komyezetvedelmi hatosag (Kozep-Duna-volgyi Komyezetvedelmi 
Felugyeloseg) Bltal a kerijletben kiszabott birsagok osszegenek 30 %-a, 

2. Az Onkormanyzat altal jogerosen kiszabott komyezetvedelmi birsagok teljes 
osszege, 

3. A komyezetterhelesi dijak es igenybeveteli jarulekok kulon torvenyben 
meghatarozott resze, 

4. Az Onkormanyzat koltsegvetesenek komyezetvedelmi celokra, az Alap 
tamogatasara el kulonitett osszege, 

5. A fakivagasok soran az Onkormanyzat altal kiszabott fapotlasi egyenertek 
penzben megvaltott osszege, 

6. A kornyezet- es termeszetvedelmi palykzatokon elnyert tamogatasok, 

7. Egyeb, a Komyezetvedelmi Alapot megilleto bevetelek, 

8. A szomszedos terijletekrol erkez6, a komyezet igenybevetelevel, terhelesevel, 
szennyezesevel erintve az Onkormanyzat altal - az (1) bekezdes 1, 2. es 3. 
pontja szerinti bevetellel rendelkezni jogosult telepulesi onkormanyzatnal - 
kezdemenyezett, a komyezetszennyezes hatasterijleten lev6 onkormanyzatok 
kozotti, a szennyezes aranyaban megosztott bevetel. 

(Ha a megosztas kerdeseben, illetoleg mertekeben az erintett or~kormanyzatok 
kozott nem jon letre egyezseg, a kezdemenyezo onkormanyzat a Pesti Kozponti 
Kerijleti Birosaghoz keresetet nylijthat be.) 

43.  

A KiSmyezetvedelmi Nap felhasznalasa 

(1) A Komyezetvedelmi Alapot kizarolag a keriilet komyezetvedelmi problemainak 
megoldasara es termeszetvedelmi dljainak megvalositasara lehet fel hasznalni, 
az alabbi szakteriileteken: 

a.) A levego tisztasaganak vedelme (pl. meresek, helyszini vizsgalatok, 
adatbazis letesitese) 



b.) Felszini es felszin alatti vizek vedelme 

c.) Zaj-es rezgesvedelem 

d.) Vedett termeszeti ertekek es teriiletek megorzese, fenntartasa es 
rekonstrukcioja 

e.) Hulladekgazdalkodas es artalmatlanitas 

f.) Zoldterijletek vedelme, fejlesztese, zoldteriiletgazdalkod8s, erdok 
vedelme, allergen novenyek elleni vedekezes 

g.) Komyezet- es termeszetvedelmi oktatas, neveles, ismeretterjesztes, 
szakmai programok szervezese, szakmai programokon valo reszvetel 

h.) Komyezeti allapot elemzese, adatgyujtes, meres, komyezetvedelmi 
informaciorendszer mukodtetese, fejlesztese. 

- Egyeb, a komyezet es a termeszet vedelmet szolgalo, azt elosegito 
teveken yseg . 

(2) A Komyezetvedelmi Alap beveteleibol kell fedezni a kezelesevel jaro 
koltsegeket. 

( I )  A Komyezetvedelmi Alaprol a Kepviselo-testulet evente a koltsegvetes 
elfogadasaval egyidejuleg rendelkezik, figyelerr~mel e rendelet 3. §-aban 
foglaltakra. 

a.) A Kepviselo-testulet az eves koltsegvetesrol szolo rendeleteben evente 
hatarozza meg a koltsegvetes reszekent a Komyezetvedelmi Alap 
tervszamait. 

b.) A koltsegvetesrol szolo rendelete evkozi modositasaval biztositja a 
koniyezetvedelnii celjellegu tobbletbeveteleknek a Komyezetvedelmi 
Alapra torten6 bevetelet. 

(2) Az alapkezeles mukodesi rendjerol es szervezeterol - a vonatkozo jogszabalyok 
eloirasainak figyelembevetelevel - a polgarmester rendelkezik. 

(3) A Komyezetvedelmi Alapbol a komyezet kozvetlen veszelyeztetesenek 
elharitasara szolgalo beavatkozasok koltsegeire 10 % tartalekot kell kepezni. 



(1) A Komyezetvedelmi Alapbol tamogatas adhato - az e rendeletben eloirt feltetelek 
meglete eseten - olyan temeszetes szemely, jogi szemely es jogi szemelyiseggel 
nem rendelkezo szervezet szamara, aki (amely) az elnyert osszegbol a kerijlet 
kozigazgatasi terijleten vegez a 4. . (1) bekezdeseben meghatarozott 
kornyezetvedelmi tevekenyseget. A tamogatas palyazat ljtjan nyerheto el. 

(2) Palyazati &Ira a Komyezetvedelmi Alap eves koltsegvetesenek 30 %-a 
ford ithato. 

(3) A palyazati feltetelek es az eljarasi szabalyok meghatarozasarol - a vonatkozo 
jogszabalyok es eloirasok betartasa mellett - a polgamester intezkedik. 

(1) A Komyezetvedelmi Alap felhasznalasarol a polgamester a Kepviselo-testiilet 
elott evente az eves koltsegvetesi beszamoloval egyidoben koteles beszamolni. 

(2) A beszamolot a lakossag szamara is hozzaferhetove kell tenni. 

(1) E rendelet kihirdetese napjan lep hatalyba. 

Zaradek: Kihirdetve 1997. aprilis 22. 



A komyezetvedelem jelentosegenek fokozodasa miatt szuksegesse valt hazankban 
is uj kornyezetvedelmi szabalyozas megfogalmazasa.1995-ben megszuletett az uj 
komyezetvedelmi torveny, mely az onkormanyzatoknak nagyobb felhatalmazast 
adott a felelossegteljes komyezetvedelmi tevekenyseg vegzesehez es 
tamogatasahoz. 

A Csepeli Onkormanyzat Kepviselo-testulete ismerve a kerijlet komyezeti allapotat 
es gondjait, a kerijletben elok egeszsegenek vedelme, a komyezet allapotanak 
romlasa - lelietosegei szerir~ti - megakadalyozasa, a termeszeti ertekek niegorzese 
erdekeben alkotja meg onkormanyzati rendeletet. 

A Kepviselo-testulet jelen rendelet megalkotasanal figyelembe vette a 
komyezetvedelmi torveny azon rendelkezeset, melynek ertelmeben ha a telepules 
onkormanyzata nem hoz letre onkormanyzati komyezetvedelmi alapot, akkor a 
komyezetterhelesi dijak es az igenybeveteli jan~lekok meghatarozott resze nem illeti 
meg (1995. evi LIII. tv. 58. 5. (3) bekezdese ) es merlegelte a szabalyozas esetleges 
elmaradasanak hatasait is. 

ad. 1-2. 5-hoz 

A komyezet vedelmenek altalanos szabalyairol szolo 1995. evi LI I I. torveny 
(tovabbiakban tv.) 58. 5. (1) bekezdeseben kapott felhatalmazas alapjan alkotja meg 
a Kepviselo-testulet a csepeli onkormanyzati alaprol szolo onkormanyzati rendeletet, 
mely lehetove teszi illetve hozzajaru l komyezetvedelmi d l o k  finanszirozasanak 
biztonsagahoz. 

ad. 3. §-hoz 

A beveteli forrasokat szinten a tv. hatarozza meg 58. 3. (2) bekezdeseben. 



ad. 4. 5-hoz 

Az (1) bekezdes meghatarozza, hogy a Komyezetvedelmi Alap beveteleit milyen 
celra lehet felhaszna11-~i. Ez a felsorolas a kidolgozando, keriileti komyezetvedelmi 
program tartalmat koveti, a tv. 47. 5. (1) bekezdesenek megfeleloen. 

ad. 5. 5-hoz 

A tv. 58. 5. (5) bekezdese ertelmeben a Kornyezetvedelmi Alap felhasznalasarol a 
Kepviselo-testuletnek evente a koltsegvetesi rendelet (~ht.65.5.) es a zarszamadas 
(~ht.85.5.) elfogadasaval egyidejuleg kell rendelkeznie. 

A (2) bekezdes az alap mukodesi rendjerol es szervezeterol rendel kezi k. 

A (3) bekezdes a komyezet kozvetlen veszelyeztetesenek elharitasara szolgalo 
beavatkozasok kol tsegeire el kulonitett tartalek kepzeset hatarozza meg. 

ad. 6. 5-hoz 

A szakasz a tamogatasi lehetosegekkel es a palyazatokkal kapcsolatos kerdeseket 
rendezi. 

ad. 7. 5-hoz 

A Komyezetvedelmi Alap fel hasznalasaval kapcsolatban a nyilvanossag es a 
hozzaferhetove tetel elvet rogziti. 

ad. 8. 5-hoz 

A rendelet hatalybalepesenek napjat hatarozza meg. 


