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A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben az
önkormányzatok kiemelten 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
4.293 EFt volt a környezetvédelmi alap bevételeként kezelendő önkormányzati bevétel, mely teljes
egészében 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 2015. évi költségvetés összességében 1.204.109 EFt-ot biztosít környezetvédelmi célokra, ezen
belül a szennyvízprogram megvalósításával kapcsolatos kiadások a meghatározóak, de jelentős
összeget fordít az Önkormányzat pl. hulladékgazdálkodási feladatokra is. Mindez összhangban van
az Ózd város Környezetvédelmi Programjában (a továbbiakban: Program) megfogalmazott átfogó
célokkal és stratégiával. A Programot a Képviselő-testület a 62/2013. (III.28.) határozattal fogadta
el. A határozat alapján az éves költségvetésben a környezetvédelmi célra fordítható összegeken
belül elkülönítetten jelenik meg a Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz biztosított
keretösszeg.
A 2015. évi költségvetés 1.000 EFt-ot biztosít kiadási előirányzatként a Környezetvédelmi
Intézkedési Terv feladataihoz (12. 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. Az Önkormányzatnak szándékában áll a városon belül területeket kijelölni kutyafuttatás
céljára. A területek tiszta, rendezett állapotban tartásához szükség van speciális
hulladékgyűjtő edények kihelyezésére. A szabványnak megfelelő, a kutyaürülék
összeszedéséhez használható nejlonzsákok elhelyezéséhez zacskógurigával felszerelt
hulladékgyűjtők beszerzésére 300 EFt felhasználását javaslom. Az összegből kb. 10 db
edény szerezhető be.
2. 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. Ezért a keretből 500 EFt
felhasználását javaslom a közterületeken jelenleg is használt hulladékgyűjtőkkel
csereszabatos új hulladékgyűjtők beszerzésére és játszóterekre, közterületekre történő
kihelyezésére.
3. A meglévő erdőtelepítések tűzkároktól történő megóvása különösen a fenyővel betelepített
területek esetében fontos, mivel ebben az esetben kevésbé lehet számítani természetes
újulatra. A tűzkárok elleni védelmet szolgálja a tűzvédelmi pászták kialakítása és
folyamatos fenntartása. A tűzvédelmi pászták dologi kiadásaira 200 EFt felhasználását
javaslom.
A fentiek figyelembe vételével kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2015. (X….) határozata
az Önkormányzat 2015. 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 2015. évi költségvetésben a Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz
biztosított 1.000 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület az alábbiak szerint határoz:
Feladatok
1/1.

Tervezett
előirányzat

Kutyafuttatók területére
hulladékgyűjtő edények
kihelyezése
300 e Ft

1/2.

Közterületi hulladékgyűjtő
edények pótlása
500 e Ft

1/3.

Veszélyeztetett önkormányzati
erdőterületeken tűzvédelmi pászták
kialakítása (dologi kiadásokra)

200 e Ft

Összesen:

1.000 e Ft

Felelős
városüzemeltetési
feladatokat ellátó
önkormányzati
intézmény vezetője
városüzemeltetési
feladatokat ellátó
önkormányzati
intézmény vezetője
Startprogram Iroda
vezetője

Határidő

2015.12.31.

2015.12.31.

2015.12.31.

2. Az 1. pontban biztosított előirányzatok felhasználását a PH. Településfejlesztési és
Vagyongazdálkodási Osztállyal előzetesen egyeztetni kell.
Felelős:
városüzemeltetési feladatokat ellátó önkormányzati intézmény vezetője
Startprogram Iroda vezetője
PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
Határidő:
értelemszerűen

