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A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben az
önkormányzatok ellátandó feladatai között szerepel a helyi természet- és környezetvédelem. Ezen
túlmenően számos egyéb kötelezően ellátandó önkormányzati feladat (hulladékgazdálkodás,
szennyvízkezelés, stb.) is jelentős környezetvédelmi hatással bír. A környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben (a továbbiakban: Ktv.) külön fejezet
foglalkozik a helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladataival. Az önkormányzat
környezetvédelmi feladatai közé tartozik többek között a környezet állapotának elemzése,
értékelése, erről a lakosság tájékoztatása, települési környezetvédelmi program megalkotása, a
program végrehajtásának biztosítása.
Környezetvédelmi feladatai megoldásának elősegítése érdekében a települési önkormányzat
önkormányzati környezetvédelmi alapot hozhat létre. A talajterhelési díj és a környezetvédelmi
bírságok jogszabályban meghatározott része abban az esetben illeti meg az önkormányzatot, ha
környezetvédelmi alapot hoz létre. Ózd Város Önkormányzata az 5/1997. (III.10.) önkormányzati
rendeletével döntött az önkormányzati környezetvédelmi alap létrehozásáról. Az elmúlt évben
2.838 eFt volt a környezetvédelmi alap bevételeként kezelendő önkormányzati bevétel, mely a
talajterhelési díjból származott. A Ktv. és a helyi rendelet értelmében a környezetvédelmi alap
bevételét környezetvédelmi célra kell felhasználni.
Az Önkormányzat költségvetésében a környezetvédelmi célú kiadások nagyságrendekkel
meghaladják az önkormányzati környezetvédelmi alap bevételét, ilyen módon realizálódik a
környezetvédelmi célú felhasználás.
A 2018. évi önkormányzati költségvetés összességében 15.800 eFt-ot biztosít környezetvédelmi
célokra. Mindemellett 2018-ban kiemelkedő önkormányzati környezetvédelmi célú beruházásként
kell megemlíteni a KEHOP-os pályázati támogatással megvalósuló, nettó 4,3 Mrd Ft összköltségű
szennyvíz projektet, melynek kivitelezési munkái 2018-ban indultak.
A 2018. évi költségvetés 1.000 eFt-ot biztosít kiadási előirányzatként a Környezetvédelmi
Intézkedési Terv feladataihoz (10. cím, 6. alcím, K3 kiemelt előirányzat). Az összeget korlátozott
mértékénél fogva olyan aktuális feladatokra célszerű felhasználni, ahol a rendelkezésre álló
források kisebb léptékű kiegészítése is érzékelhető eredménnyel jár, illetve elősegíti a feladatok
eredményesebb ellátását.
A keret felosztására az alábbi javaslatot teszem:
1. A közterületek tisztasága érdekében szükséges, hogy megfelelő sűrűséggel legyenek
kihelyezve a közterületi hulladékgyűjtők. A kihelyezett edények a rongálások és a
természetes avulás miatt is folyamatosan pótlásra szorulnak. Hasonló a helyzet az egyéb, a
közterületek használatához kapcsolódó utcabútorokkal (közterületre kihelyezett padok, stb.)
Ezért a keretből 350 eFt felhasználását javaslom a közterületeken jelenleg is használt
hulladékgyűjtőkkel csereszabatos új hulladékgyűjtők, valamint utcabútorok beszerzésére.
2. Régebb óta fennálló probléma az Öregek-Fiatalok Háza környezetében a környezet egy
részének rendezetlensége. A környezet rendezése az Ózdi Városüzemeltető Intézmény
kalkulációja alapján saját kivitelezésben 350 eFt-ból megoldható. Javaslom 350 eFt
felhasználását a környezet rendezés megoldására.
3. A meglévő erdőtelepítések tűzkároktól történő megóvása különösen a fenyővel betelepített
területek esetében fontos, mivel ebben az esetben kevésbé lehet számítani természetes
újulatra. Ugyanakkor a parlagtüztek terjedésének megakadályozása is fontos, az élővilág
védelme, a természetes ökoszisztémák fennmaradásának elősegítése érdekében.
A tűzkárok elleni védelmet szolgálja a tűzvédelmi pászták kialakítása és folyamatos
fenntartása, valamint száraz, tűzveszélyes időszakokban folyamatos tűzvédelmi szolgálat
működtetése – az önkormányzati rendeletben is megfogalmazottaknak megfelelően – jelzés
és elsődleges beavatkozás céllal. Tűzvédelmi célokra (ezen belül a dologi kiadások
finanszírozására) 300 eFt felhasználását javaslom.
A fentiek figyelembe vételével kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2018. (IX. 27.) határozata
az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében a Környezetvédelmi Intézkedési Tervhez
biztosított keretösszeg felosztásáról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta
és az alábbi döntést hozza:
1. A 2018. évi költségvetésben a Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz
biztosított 1.000 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület az alábbiak szerint határoz:
A felhasználás célja
1/1. Közterületi hulladékgyűjtő
edényekre és utcabútorokra
1/2. Öregek-Fiatalok Háza környezet
rendezésére
1/3. Veszélyeztetett önkormányzati
erdőterületeken tűzvédelmi pászták
kialakításához eszköz beszerzésére
Összesen:

Tervezett
előirányzat

Felelős

350 eFt

Ózdi Városüzemeltető
Intézmény igazgatója
Ózdi Városüzemeltető
Intézmény igazgatója

300 eFt

Ózdi Városüzemeltető
Intézmény igazgatója

350 eFt

Határidő
2018.11.30.
2018.11.30.

2018.11.30.

1.000 e Ft

2. Az 1. pontban biztosított előirányzatok felhasználását a PH. Pénzügyi és Gazdasági
Osztállyal előzetesen egyeztetni kell.
Felelős:
Ózdi Városüzemeltető Intézmény igazgatója
PH. Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezetője
Határidő:
értelemszerűen

