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Előterjesztő: dr. Eľőss Gábor képviselő

A képviselő-testiileti ülés időpontja:2017. április l3.

.. sz. napiľend

Tárry: Veszélyes hulladék feldolgozására ĺľányuló' fokozott ktiľnyezeti és egészség-

üevĺ kockázatot ielentő ipaľi tevékenvsés meeszűntetése
A napirendet rryazéLrt ülésen kell taľgyalni, a döntés elfogadĺísźůlozegyszeru/minősített
szav azattöbbsé g szĹiksé ges.
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ĺrcyző

Váľosgazdálkodásĺ és Pénzüryi Bizottság véleményezi x
EmbeľĺErőforľás Blzottságvéleményezi
X
Hatźlro zati j av as|at a bizottsźĘ szźlmźra:

A Vtíľosgazdálkodási és PénzĺigyiBizottság

/ Embeľi Erőforrás Bizottság javasolja a Kép-

viselő-testtileürekazelőterjesztésmegfargyalźsźlt.

Tĺsztelt Képviselő.testület!
I. Tényállás és a diintés taľtalmának ľészletesismeľtetése
A köze|múltban a keriiletben töľténĹ ismétlődö, súlyos kiirnyezetszennyezés (Könyves Kálmán kiirút
es Üĺoĺtltkereszteződésében |évő, aMetal-Aľt. Zĺt. te|ephelyen) ráirĺínyitotta a közfigyelmet a Józsefuárosban zaj|ő ipałi tevékenységekre. A kerĹilet sűľíĺnlakott, a ktiľnyezetterhelés igennagy.Ezt
növelik a kiilönböző ipari kibocsátók. A vegyipar, méga legszigorubb technológiai normák betaľtrĺsa
mellett is fokozott kockazatot jelent és kĺilö,nösen igaz ez a veszé|yeshulladék-feldolgozásra. Ezért
indokolt, hogy a lakosság érdekében a kerület 2018. április 30. napjátó|kot|źtozzaazi|yen típusú
ipari tevékenységeket.
II. A beteľjesztés indoka

Az Alaptörvény W. cíkk szerint:
( 1) Magyaľország elismeri és éľvényesítimindenki jogźúaz egészséges köľnyezethez.
(2) Aki a köľnyezetben kárt okoz, köteles azt - tiirvényben megllatározottak szerint - helyreállítani
vagy a helyreállítĺás kö|tségét viselni.
(3) Elhelyezés céljábó| tilos Magyarorság területére sz.ennyezó hulladékot behozri.

A Képviselő-testiilet

döntésével 20|8. őprilrisától cstikken a környezetsznnĺlyezés és a vegyi anyagolí<al összefiiggő megbetegedések kockázata a lakosság kiirében.
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III. Dtintés célja' pénzĺiryíhatása

A döntés célja' hogy

a Képviselő-testiilet döntsön anól, hogy a kerületből 2018. április 30. napjától
kiszoľíthatóak, kitilthatóak legyenek a veszélyes, egészségreés környezetre káros anyagokkal dolgozó cégek.

A

döntés péĺlzugyi fedezetet nem igényel. Átmeneti|eg ipaĺľlzésiadóbevétel csökkenése

vaľható.

IV. Jogszabályi környezet

A

Képviselő-testtilet döntése Magyarország helyi önkoľmátnyz-atairő| szo|ő 20|1. évi CLXXXIX.
ttirvény 4l. $ (3) bekezdésében foglaltak szerint keľiilt megfogalmazísra.

Kéremaza|ábbihatfu ozati javaslatelfogadását.
Határozatĺ javaslat

A Képvĺselő.testĺilet r'iry diint' hory

1.

2018. ápńlis 30. után a keľület tertiletén veszélyes hulladék feldolgozasára irányuló ipari tevékenység folytatásához nem járul hozzá.
Felelős: Polgármester
Haüáńdő: 2017. április 13.

2.

felkéri a Polgármester! hogy ahatáĺozatban foglaltakat új önkoľmrányzati rendelet alkotĺásánźůvagy módosításĺánál valamennyi esetben vegye figyelembe.

Felelős: Polgármesteľ
Hatĺíridő: jövőbeni ľendeletalkotas/módosítĺás

A

döntés végrehajtásáú végző szervezeti erység: Hatóságĺ Üryosztály, Váľosépítészeti

Iľoda

Budapest, 201-7. április 04.

dľ. Erőss Gáboľ

képviselő
Törvényességi ellenőrzés
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Danada.Rimán Edina

jegző

nevében és megbízásából
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