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A kihirdetés módja: kifüggesztés 

A kihirdetés napja: 2011. január 24. 

 

 

 

             Dr. Mészár Erika 

               a jegyzőt helyettesítő aljegyző 

 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
⃰
 

 

3/2011. (I.24.) önkormányzati rendelete

 

 

a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról, kezeléséről és felhasználásáról  

 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokról szóló1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) 

pontjában kapott felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja: 

 

 

1.§ Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat környezetvédelmi 

feladatainak hatékonyabb megoldása, az egészséges környezet kialakítása, a testi és 

lelki egészséghez való alkotmányos jogok biztosítása érdekében Környezetvédelmi 

Alapot (továbbiakban: Alap) hoz létre. 

 

2. § (1) Az Alap a következő célokra használható fel: 

1. fasori és parkfák, cserjék telepítésére, 

2. a fakataszter alapján balesetveszélyesnek ítélt közterületi fák kivágására és 

pótlására, 

3. új fasorok, planténeres fák telepítésének tervezésére és telepítésére, 

4. parkok, játszóterek fa- és cserjeállományának rekonstrukciójára, felújítására,  

5. parki, fasori fák tápanyag utánpótlására, 

6. közterületi favermek külön jogszabály szerinti kialakítására, 

7. közterületi parkok és játszóterek bekerítésére, 

8. a környezetvédelmi tudat fejlesztésére, 

9. környezetvédelem népszerűsítésére, vetélkedők, versenyek, pályázatok 

finanszírozására; 

10. lakossági komposztálás beindítására a Tisztviselőtelepen és az arra alkalmas 

ingatlanokon, önkéntes alapon, szakoktatáson való részvételt követően, 

11. fakataszter aktualizálására. 

12. szelektív-hulladékgyűjtés támogatása. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti felhasználásról a Képviselő-testület dönt. 
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(3) A fakivágási engedély határozatok alapján kivágott fák pótlása céljából befizetett 

jóvátételi összeg, kizárólag a szükséges és engedélyezett fakivágások miatt elvesztett 

zöldtömeg és oxigéntermelő kapacitás pótlására használható fel. Módja: közterületen, 

illetve ingatlanokon történő fa és cserjetelepítés, füvesítés. 

 

3.§ (1) Az Alap bevételi forrásai:  

a)
1
 az önkormányzat éves költségvetésében az e célra beállított előirányzat összege, 

azzal, hogy ha a 3.§ (1) bekezdés b)-h) pontjaiban meghatározott források összege 

nem éri el az adott évben a 10 millió forintot, úgy a tárgyévi költségvetési rendeletben 

10 millió forintra ki kell egészíteni. 

b) az önkormányzat által beszedett környezetvédelmi bírságok teljes összege, valamint 

más hatóság által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok önkormányzatot 

megillető összege, 

c) a környezetvédelemmel, környezetgazdálkodással kapcsolatban kiírt állami, ill. 

fővárosi pályázatok útján nyert összegek, továbbá központi közigazgatási szervtől és 

fővárosi önkormányzati szervektől kapott támogatások, ill. az említett célokat 

magukban foglaló pályázatok és támogatások arányos része, 

d) természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdasági társaságok, társadalmi szervezetek és egyesületek önkéntes befizetései, 

e) az engedélyezett, illetve szankcionált fakivágások pénzbeli megváltásából származó 

bevételek teljes összege, 

g) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény. 58.§ 

(6) bekezdése alapján az önkormányzatot arányosan megillető osztott bevétel, 

h) az önkormányzat tárgyévi parkolási bevételének 1 %- a. 

 

4.§ Az Alap tervezésére, kezelésére, gazdálkodására, nyilvántartására, a felhasználásáról 

szóló beszámolásra a külön jogszabályokban meghatározott rendelkezéseket kell 

alkalmazni. 

 

5. § Az Alapban keletkezett bevételek és kiadások alakulásáról az éves költségvetési 

beszámolóval és zárszámadásával kell a képviselő-testületet tájékoztatni. 

 

6. § 
2
 

. 

 

7.§ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

 

8.§ Hatályát veszti 

1. a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról, kezeléséről és felhasználásáról szóló 

62/1997. (XII.10.) önkormányzati rendelet 

2. a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról, kezeléséről és felhasználásáról szóló 

62/1997. (XII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 33/1998. (IX.11.) 

önkormányzati rendelet 

3. a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról, kezeléséről és felhasználásáról szóló 

62/1997. (XII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2004. (II.25.) 

önkormányzati rendelet 

 

Budapest, 2011. január  ………….. 

                                                 
1
 Módosította a 33/2011.(VI.20.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2011. június 20-tól. 

2
 Hatályon kívül helyezte a 33/2011.(VI.20.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2011. június 20-tól. 
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Dr. Mészár Erika Dr. Kocsis Máté 

a jegyzőt helyettesítő aljegyző polgármester 

 


