Tisztelt Képviselő-testület!
Jelen előterjesztés a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény (a továbbiakban: Kvt.) 58. § (5) bekezdése alapján a Környezetvédelmi Alap 2018.
évi felhasználását mutatja be, a Képviselő-testület által elfogadott Intézkedési Tervben
szereplő feladatokra bontott beszámoló formájában.
Az Önkormányzat környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységét a Kvt. 46. § (1) bekezdés
b) pontja alapján elfogadott Kerületi Környezetvédelmi Program szerint végzi. A
Környezetvédelmi Program ötéves időszakokra határoz meg terveket. Az Önkormányzat a
kitűzött feladatokat évekre lebontott Intézkedési Terv alapján, a Környezetvédelmi Alapban
biztosított forrással hajtja végre.
Az éves Intézkedési Terv pénzügyi forrásait a Kerületi Környezetvédelmi Alap (a
továbbiakban Alap) költségvetési előirányzat biztosítja.
Az Alap elszámolása az Önkormányzat költségvetéséhez igazítottan történik, felhasználása
2018. december 31-én lezárult, az áthúzódó kifizetések teljesítése 2019 tavaszán történik.
2018. évi beszámoló
Az Alap keretét 2018-ban 89.650.000 Ft-ban határozta meg a Képviselő-testület. A döntést a
2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (I. 23.) önkormányzati rendelet 5. mellékletének
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatai c.
táblázat 3.27. sorában fogadta el.
A 2018. évi Intézkedési Tervet, amely az elmúlt évi feladatokat tartalmazta, a 9/2018. (I. 18.)
XI.ÖK határozatában fogadta el Újbuda Képviselő-testülete.
Az önkormányzati Környezetvédelmi Alap képzéséről és működéséről szóló 5/2005./II.22./
XI.ÖK számú rendelet 6. § (2) bekezdése alapján polgármesteri hatáskörben három
alkalommal történt átcsoportosítás a sorok között. Az összegek átrendezésére azért volt
szükség, mert egyes programok szűkebb keretből kerültek végrehajtásra, más sorokon a
beérkezett árajánlat magasabb volt, mint a tervezett keret, illetve egyes feladatokat szélesebb
körben is sikerült megvalósítani (pl. intézményi zöldfalak, környezetbarát tisztítószerek
óvodákba, környezeti nevelési feladatok oktatási-nevelési intézményekben, jeles napok).
A bevételek területén: a fakivágás engedélyeztetésével összefüggésben jelentős mennyiségű
bevétele van az Önkormányzatnak, a kiszabott fapótlási díjak összesen 2018-ban: 55.537.000
Ft (nem jogerős döntésekkel együtt), a befizetett fapótlási díjak összege 58.299.835 Ft volt (a
korábban kiszabott díjakkal). A fapótlási díjak elkülönített fapótlási alszámlára kerülnek, és
kizárólag faültetésre és -fenntartásra fordíthatók. Környezetvédelmi bírságból befolyt összeg
kevesebb (hulladékgazdálkodási bírság) 2018-ban: 350.820 Ft volt.

A mellékletben található táblázatos beszámoló a 2018. évben az Alapból történt,
környezetvédelemre fordított összegeket tartalmazza, a meghatározott feladatokhoz rendelve,
az abban történt felhasználást részletezve. A keretszámok a fent jelzett átcsoportosításokkal
módosított összegeket tartalmazzák.
A megvalósult feladatok közül kiemelném, hogy a környezeti nevelésre arányaiban növekvő
összeget fordít az Önkormányzat mind tanulmányi fronton (játékos vetélkedők, akciótervek,
ismeretterjesztő kirándulások), mind a környezet javítása területén (környezetbarát
tisztítószerek, zöldfalak a nevelési intézményekben).
Az együttműködést a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal folytatja az Önkormányzat,
akik folyamatos szakmai segítségnyújtást, tájékoztatást biztosítanak a lakosság számára az
özönfajok felismerése, kezelése és helyes növények kiválasztása, természetbarát kert
kialakítása és egyéb természetvédelemhez kapcsolódó feladatok területén.
2019. évi feladatok
Az Alap 2019. évi Intézkedési Tervét a Képviselő-testület 2019. január 17-i ülésén a 8/2019.
(I. 17.) XI.ÖK határozattal elfogadta, melyben szerepelnek a 2019-ben elvégezni tervezett
kerületi környezetvédelmi feladatok.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.
Budapest, 2019. április 12.
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