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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Állami Számvevőszék az önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó 
ellenőrzése során megállapította, hogy a képviselő-testület helyi rendeleteiben jogszabályi 
felhatalmazás nélkül hozott létre „önkormányzati alap” elnevezéssel elkülönített forrásokat. 
Ez a megjelölés a Számvevőszék szerint félrevezető. 
 
A fentiek értelmében az Infrastruktúra Alap, ezen belül a Parkolási Alap, illetve a 
Környezetvédelmi Alap és ezen belül a Zöldfelület-fejlesztési Alap elnevezések módosítása 
szükséges. Javasolt ezen források „keret”-ként történő megjelölése a továbbiakban. 
 
 
Kérem a fentiek alapján a rendelettervezet elfogadását. 
 
Budapest, 2007. január 30. 
 
 
        Tóth Mihály 
 
1. HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
önkormányzati alapokat érintő egyes rendeletek módosításáról szóló rendelettervezet szövegét 
elfogadja. 
 
Felelős: Tóth Mihály 
              Polgármester 
 
Határidő: elfogadásra:     azonnal 
                végrehajtásra:  azonnal 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségének támogató szavazata 
szükséges. 
 
 
RENDELETALKOTÁS 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület az önkormányzati alapokat 
érintő egyes rendeletek módosításáról szóló rendelettervezetét megalkotja. 
 
A rendelet megalkotásához a képviselők minősített többségének támogató szavazata 
szükséges. 
 
2. HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
illetve az új SZMSZ előkészítésével megbízott munkacsoportot, hogy az SZMSZ 
felülvizsgálata során az átruházott hatáskörök között az önkormányzati alapokat érintő egyes 
rendeletek módosításáról szóló ___/2007. (___) Kt. számú rendeletben szereplő 
módosításokat is vegye figyelembe. 



 
 
Felelős: polgármester 
Határidő:  elfogadásra: azonnal 
végrehajtásra:  
1. pont tekintetében: azonnal 
2. pont tekintetében: 2007. március 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségének támogató szavazata 
szükséges. 
 



Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata __/2007. (___) 
Kt. számú rendelete 

az önkormányzati alapokat érintő egyes rendeletek módosításáról 

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

1. § Az Infrastruktúra Alap létrehozásáról szóló 43/1997. (XII. 16.) Kt. számú 
rendeletében és annak címében az „Infrastrukúra Alap” és „alap” kifejezések helyébe 
az „Infrastruktúra Keret” kifejezés lép. 

2. § A parkolóépítés pénzbeli megváltásáról szóló 6/1998. (III. 24.) Kt. számú rendelet 5. 
§ (1) bekezdésében az „Infrastruktúra Alapon belül parkolási alapként” szövegrész  
„Infrastruktúra Kereten belül parkolási keretként” szövegrészre módosul. 

3. § (1) A fakivágások pótlásáról és pénzbeni megváltásáról szóló 16/1999. (VI. 22.) Kt. 
számú rendelet 10. § (1) bekezdésében (a továbbiakban: R.) a „Környezetvédelmi 
Alapon belül Zöldfelület-fejlesztési Alapként” szövegrész „Környezetvédelmi Kereten 
belül Zöldfelület-fejlesztési Keretként” szövegrészre módosul. 
(2) Az R. 10. § (2)-(4) bekezdéseiben a „Zöldfelület-fejlesztési Alap” kifejezés 
„Zöldfelület-fejlesztési Keret” kifejezésre módosul. 

4. § Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
 
 
  Tóth Mihály     Dr. Szeles Gábor 
             polgármester            jegyző 
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