
 

Minősített szótöbbség 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 

.../2020. (... ...) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati Környezetvédelmi Alap képzéséről és működtetéséről szóló  
5/2005. (II. 22.) XI.ÖK rendelet módosításáról 

 
                 Korábbi rendelkezések: 

  Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete a   
környezet védelmének általános   
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény      
58. § (1) bekezdésében kapott     
felhatalmazása alapján, a helyi    
önkormányzatok és szerveik, valamint    
egyes centrális alárendeltségű szervek    
feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi      
XX. törvény 85. § (1) bekezdés i)       
pontjában meghatározott feladatkörében   
eljárva a következőket rendeli el: 
 

 
 
 
 
 
 
Budapest Főváros XI. Kerületi    
Önkormányzat (a továbbiakban:   
Önkormányzat) Képviselő-testülete (a   
továbbiakban: Képviselő-testület) a   
környezet védelmének általános   
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény      
(a továbbiakban: Kvt.) 58. § (1)      
bekezdése, valamint a helyi    
önkormányzatok és szerveik, valamint    
egyes centrális alárendeltségű szervek    
feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi      

 1. § Az önkormányzati Környezetvédelmi     
Alap képzéséről és működtetéséről szóló     
5/2005. (II. 22.) XI.ÖK rendelet (a      
továbbiakban: Rendelet) bevezető része    
helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

„Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete a   
környezet védelmének általános   
szabályairól szóló 1995. évi LIII.     
törvény 58. § (1) bekezdésében kapott      
felhatalmazása alapján, a helyi    
önkormányzatok és szerveik, valamint    
egyes centrális alárendeltségű szervek    
feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi      
XX. törvény 85. § (1) bekezdés i)       



 

XX. törvény 85. § (1) bekezdés i)       
pontjában kapott felhatalmazás alapján a     
XI. kerület önkormányzati   
Környezetvédelmi Alapjáról (a   
továbbiakban: Alap) az alábbi rendeletet     
alkotja: 

pontjában meghatározott feladatkörében   
eljárva a következőket rendeli el:” 

 

  2. § A Rendelet 1. §-ában  
a) az „Az Alap” szövegrész helyébe az „A        
Környezetvédelmi Alap (a továbbiakban:    
Alap)”,  
b) a „kerületi önkormányzat” szövegrész     
helyébe a „Budapest Főváros XI. Kerület      
Újbuda Önkormányzata (a továbbiakban:    
Önkormányzat)” és  
c) a „Kvt.” szövegrész helyébe az „a       
környezet védelmének általános   
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a       
továbbiakban: Kvt.)” 
 szöveg lép.  

  3. § A Rendelet 4. § 
a) (2) bekezdésében az „A     
Képviselő-testület” szövegrész helyébe az    
„Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a    
továbbiakban: Képviselő-testület)”, 
b) (3) bekezdésében a „Városfejlesztési és      
Városüzemeltetési Bizottsága” szövegrész   
helyébe a „Környezet- és Klímavédelmi     
Bizottsága” és  
c) (4) bekezdésében a „felügyelőség”     
szövegrész helyébe a „Kormányhivatal” 
szöveg lép. 
 

  4. § A Rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe         
a következő rendelkezés lép: 

(2) A befolyt összegeket a     
jogszabályokban meghatározott célokra   
kell fordítani. A Képviselő-testület által     

 „(2) A befolyt összegeket a     
jogszabályokban meghatározott célokra   
kell fordítani. A Képviselő-testület által     



 

az Intézkedési Tervben jóváhagyott    
környezetvédelmi feladatok és   
keretösszegek között a Polgármester    
saját hatáskörben átcsoportosíthat   
legfeljebb 5 millió forint összeghatárig,     
melyet a Környezetvédelmi Osztállyal    
és a környezetvédelmi tanácsnokkal    
véleményeztethet. 

az Intézkedési Tervben jóváhagyott    
környezetvédelmi feladatok és   
keretösszegek között a Polgármester    
saját hatáskörben átcsoportosíthat   
legfeljebb 5 millió forint összeghatárig,     
melyet a környezetvédelemért felelős    
alpolgármesterrel és a   
Környezetvédelmi Osztállyal  
véleményeztethet.” 

  5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő        
napon lép hatályba. 

 
 
 
 

dr. László Imre 
 polgármester  

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 
jegyző 

 
 

  
 

 
  



 

Indokolás 
  

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének az 
önkormányzati Környezetvédelmi Alap képzéséről és működtetéséről szóló 5/2005.  

(II. 22.) XI.ÖK rendelet módosításáról szóló .../2020. (... …) önkormányzati rendeletéhez 
  

Az 1. §-hoz 
 
Módosítani szükséges az alaprendelet bevezető részét, mivel abban pontatlanul szerepel a           
felhatalmazó jogszabályok felsorolása, a bevezető rész nem tartalmazza a feladatkör          
meghatározását, valamint rövid megjelöléseket tartalmaz, amelyek a jogszabályszerkesztésről        
szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet szerint nem vezethetők be a bevezető részben.  
 

A 2. §-hoz 
 
Az alaprendeletben a továbbiakban előforduló megnevezések rövid megjelölése történik meg,          
tekintettel arra, hogy bevezető rész a módosítás miatt a rövid megjelöléseket már nem             
tartalmazza.  

 
A 3. §-hoz 

 
A Képviselő-testület és szervei Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (XII.           
22.) XI.ÖK rendeletben (a továbbiakban: SZMSZ) a bizottsági struktúra megváltozása miatt           
szükséges a módosítás, a korábbi bizottság elnevezése az aktuális bizottságra módosul,           
továbbá a feladat- és hatáskörök változása, valamint a környezetvédelmi szervek átszervezése           
miatt szükséges módosítást tartalmazza (a korábbi felügyelőség jelenleg a Kormányhivatal          
szervezetében működik). 
 

A 4. §-hoz 
 

Az SZMSZ-ben a tanácsnoki struktúra megváltozása miatt szükséges módosítás, mivel a           
korábbi környezetvédelmi tanácsnoki pozíció megszűnt.  
 

Az 5. §-hoz 
 

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. 

 
 

 
 

  



 

  
EGYSZERŰSÍTETT HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

  
  

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének az        
önkormányzati Környezetvédelmi Alap képzéséről és működtetéséről szóló 5/2005. (II.         
22.) XI.ÖK rendeletének módosítása várható hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. évi            
CXXX. törvény 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint             
összegezhetők: 

  

1. A rendeletalkotás   
várható társadalmi,  
gazdasági hatásai 
  
  
  
  

 Nincs ilyen hatása a módosításnak. 

2. A rendeletalkotás   
várható költségvetési  
hatásai 
  
  
  
  

 Nincs költségvetési hatása a módosításnak. 

3. A rendeletalkotás   
várható környezeti és   
egészségügyi 
következményei 
  
  
  
  

  Nincs ilyen hatása, következménye.  

4. A rendeletalkotás   
adminisztratív terheket  
befolyásoló várható  
hatásai 
  
  
  
  

Nincs ilyen hatása a módosításnak. 



 

5. A rendelet   
megalkotásának 
szükségessége, a  
jogalkotás 
elmaradásának várható  
következményei 

A rendeletalkotás az SZMSZ és egyéb jogszabályok       
módosítása miatt szükséges.  

6. A rendelet   
alkalmazásához 
szükséges személyi,  
szervezeti, tárgyi és   
pénzügyi feltételek 

A rendelet alkalmazásához a szükséges feltételek      
rendelkezésre állnak, azt a változás nem érinti. 

7. Egyéb információ  

  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 


