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A döntéshez egyszerű X
minősített többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: 

igen X
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.
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1 Megfelelő rész X-szel kitöltendő.



Tisztelt Bizottság!

A Magyar Országgyűlés 1995-ben elfogadta a környezet védelmének általános szabályairól szóló új 
törvényt (1995. évi LIII. törvény), mely a már meglévő hazai tervezési rendszerek (területrendezés,  
területfejlesztés, településrendezés, településfejlesztés, stb.) mellet egy új típusú tervezés alapjainak a  
megteremtését  irányozza  elő.  A  Nemzeti  Környezetvédelmi  Program  kidolgozásának  részletes 
előírásait a törvény rögzíti. 
Az  1995.  évi  LIII.  törvény  46.  §-a  rendelkezik  arról,  hogy  a  településeknek  környezetvédelmi  
programot kell  készíteniük, a programoknak összhangban kell  lennie a Nemzeti  Környezetvédelmi  
Programban foglalt célokkal, feladatokkal és a település rendezési tervével. 
Ferencvárosban a Környezetvédelmi, Közterületi és Közbiztonsági Bizottság a 203/2008 (VIII. 25.) 
számú  határozatával  a  3355.  környezetvédelmi  költségvetési  soron  biztosított  a  környezetvédelmi 
bírság  terhére  befolyt  összegből  a  kerület  környezeti  állapotfelmérésének  elvégzésére  20  millió 
forintot. 
A Bizottság fenti határozata alapján Önkormányzatunk 2009 júniusában pályázatot írt ki a IX. kerület  
környezeti  állapotának  felmérésére,  mely  során  a  kerület  közigazgatási  területén  a  környezet  
állapotának zaj- és levegőtisztaság-védelmi szempontú felmérését kívánta elvégezni.
A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően az állapotfelmérés 2010 novemberében elkészült.
Az  Önkormányzat  környezetvédelmi  programja  több  mint  10  éve  készült,  melynek  aktualizálása,  
újraírása szükségessé vált az elkészült állapotfelmérés adatainak felhasználásával. 
A VVKB 210/2011. (VII.05.) sz. határozatában a 3355. sor felosztásáról döntött, melynek részeként  
környezetvédelmi program elkészítésére 2.000.000,- Ft-ot elkülönített.

Kérem a T. Bizottságot, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslatot 
fogadja el.

Budapest, 2011. október 24.

 Martos Dániel s.k.
 bizottsági elnök

Határozati  javaslat:  A  Városfejlesztési,  Városgazdálkodási  és  Környezetvédelmi  Bizottság 
felkéri  Polgármester  urat,  hogy  a  IX.  kerület  Ferencváros  környezetvédelmi  programjának 
elkészítésére kérjen be árajánlatokat, és azokat döntés céljából terjessze a bizottság elé. 

Határidő: 2011. november 15.
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester
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