A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/1999.(IV.30.) sz. rendelete
a Ferencvárosi Környezetvédelmi Alap létrehozásáról
(EGYSÉGES SZERKEZETBEN)
Budapest-Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete a kerület környezeti állapotának helyzetét
ismerve – lehetőségeinek figyelembevételével – a környezeti és természeti értékek, a környezet
minőségének a megóvása érdekében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. tv. 58. § (1) bekezdésében foglaltak felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
1.§
Az Önkormányzat a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi környezet- és természetvédelmi
kötelezettségek teljesítésének elősegítésére érdekében Ferencvárosi Környezetvédelmi Alapot
(a továbbiakban Környezetvédelmi Alap) hoz létre.
2.§
A Környezetvédelmi Alap rendeltetése, hogy fedezetet biztosítson:
a) a kerület környezetminőségének javításához, az emberhez méltó, egészséges és esztétikus
környezeti állapot megteremtéséhez,
b) a környezeti ártalmak és károsítások pontos feltárásához, megelőzéséhez, mérsékléséhez és
felszámolásához,
c) környezetkímélő technológiák és tevékenységek támogatásához,
d) természeti értékek megóvásához, fenntartásához és fejlesztéséhez,
e) zöldfelületek védelméhez és fejlesztéséhez,

f) környezet-és természetvédelmi tudatformáláshoz, ismeretterjesztéséhez, oktatáshoz, neveléshez.
3.§
(1) A Környezetvédelmi Alap bevételei:

a) a területi környezetvédelmi hatóság ( Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség )
által a kerületben jogerősen kiszabott bírságok összegének 30%-a,
b) az Önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok teljes összege,
c) a környezetterhelési díjak és igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része,

d) az Önkormányzat költségvetésének környezetvédelmi célokra elkülönített összege,

e) a fakivágások során az Önkormányzat által kiszabott fapótlási egyenérték pénzben megváltott
összege,
f) a szomszédos területekről érkező, a környezet igénybevételével, terhelésével, szennyezésével
érintett Önkormányzat és a környezetszennyezés hatásterületén levő önkormányzat(ok) közötti,
a szennyezés arányában megosztott bevétel.,
g) egyéb, a Környezetvédelmi Alapot megillető bevételek.
(2) A Környezetvédelmi Alap bevételeit elkülönített számlán kell kezelni.
4.§
(1) A Környezetvédelmi Alapot kizárólag a kerület környezetvédelmi problémáinak megoldására és
természetvédelmi céljainak megvalósítására lehet felhasználni az alábbi szakterületeken:

a) a levegő tisztaságának védelme (pl. mérések, helyszíni vizsgálatok, adatbázis létesítése)
b) felszíni és felszín alatti vizek védelme
c) zaj-és rezgésvédelem
d) védett természeti értékek és területek megőrzése, fenntartása és rekonstrukciója
e) hulladékgazdálkodás és ártalmatlanítás, talajvédelem

f) zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldterületgazdálkodás, erdők védelme, allergén növények
elleni védekezés
g) környezet-és természetvédelmi oktatás, nevelés, ismeretterjesztés, szakmai programok
szervezése, szakmai programokon való részvétel
h) környezeti állapot elemzése, adatgyűjtés, mérés, környezetvédelmi informácíórendszer
működtetése, fejlesztése
(2) 1 A 3.§ (1) e) pontjában meghatározott összeget kizárólag fapótlásra lehet felhasználni.
(3) 2 A Környezetvédelmi Alap bevételeiből kell fedezni a kezelésével járó költségeket.
5.§
(1)
(2)
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A Környezetvédelmi Alap felhasználásáról a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és
Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület évente rendelkezik.
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Az alapkezelés működési rendjéről és szervezetéről – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és
Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján vonatkozó jogszabályok előírásainak
figyelembevételével – a Testület rendelkezik.

(3) A Környezetvédelmi Alapból a környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló
beavatkozások költségeire 10 % elkülönített és kamatozó számla számon tartalékot kell képezni.
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(4) A Környezetvédelmi Alapból támogatás adható - az e rendeletben előírt feltételek megléte esetén olyan természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet számára,
aki (amely) az elnyert összegből a kerület közigazgatási területén végez a 4.§ (1) bekezdésében
meghatározott környezetvédelmi tevékenységet. A támogatás pályázat útján nyerhető el.
(5) Pályázati célra a Környezetvédelmi Alap éves költségvetésének 30%-a fordítható.
(6)1 A pályázati feltételek és az eljárási szabályok meghatározásáról – a vonatkozó jogszabályok és
előírások betartása mellett – a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság
intézkedik.
6.§
(1) A Környezetvédelmi Alap felhasználásáról a polgármester a Képviselő-testület előtt évente az éves
költségvetési beszámolóval egy időben köteles beszámolni.
(2) A beszámolót a lakosság számára is hozzáférhetővé kell tenni.
7.§
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Budapest, 2010. november 3.
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