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Tisztelt Bizottság! 
 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 

Kvtv.) 58. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat - Budapesten a Fővárosi 

Önkormányzat is - környezetvédelmi feladatai megoldásának elősegítése érdekében 

önkormányzati rendelettel önkormányzati környezetvédelmi alapot hozhat létre. 

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény vonatkozó 

rendelkezései szerint: 

 

„Települési önkormányzati környezetvédelmi alapok 

58. § (1) Környezetvédelmi feladatai (46. §) megoldásának elősegítése érdekében a települési 

önkormányzat - Budapesten a fővárosi önkormányzat is - önkormányzati rendelettel 

önkormányzati környezetvédelmi alapot hozhat létre.   

… 

(4) Az önkormányzati környezetvédelmi alapot környezetvédelmi célokra kell felhasználni. 

(5) A települési önkormányzati környezetvédelmi alap felhasználásáról a képviselő-testületnek 

évente a költségvetési rendelet (Áht. 65. §) és a zárszámadás (Áht. 85. §) elfogadásával 

egyidejűleg kell rendelkeznie. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a 

kerületi Környezetvédelmi Alapról szóló 7/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletét (a 

továbbiakban: Rendelet). 

 

A Rendelet 1. § (3) bekezdése értelmében a kerületi Környezetvédelmi Alap felhasználásáról a 

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-

testület az éves költségvetési rendeletében dönt. 

 

A Kvtv. 58. § (2) bekezdése alapján a Környezetvédelmi Alap bevételeit képezik: 

− a települési önkormányzat által véglegesen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes 

összege, 

− az illetékes környezetvédelmi hatóság által a települési önkormányzat területén 

véglegesen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének harminc százaléka a 

veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben véglegesen 

kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével, 

− a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben 

meghatározott része, 

− a települési önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összege, 

− egyéb bevételek. 

 

A Rendelet 2. §-a az Alap felhasználásáról az alábbiak szerint rendelkezik: 

„2. § (1) A kerületi Környezetvédelmi Alap bevételeit kizárólag a kerületi környezetvédelmi 

célokra szabad felhasználni. 

(2) A környezetvédelmi célok különösen: 

 a) a környezet védelmét megalapozó tanulmányok, tervek készítése, 

 b) a környezettudatos szemlélet szélesítése, elmélyítése, 

 c) a környezeti károk megelőzése, mérséklése és felszámolása, 

 d) a természeti és épített környezeti értékek megőrzése, átörökítése, 

 e) a kulturált környezet megteremtését és fenntartását célzó intézkedések támogatása.  

(3) A talajterhelési díjból származó bevétel a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. 

tv. 21/B. § (2) bekezdésében meghatározottakra használható fel. 

(4)  A kerületi Környezetvédelmi Alap bevételeiből kell fedezni annak kezelési költségét.” 
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Környezetterhelési díj a talajterhelési díj, amelynek fizetése a környezetterhelési díjról 

szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) 11. § (1) bekezdése értelmében azt a 

kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi 

vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, 

ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben 

helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 

90. naptól terheli. 

 

A Ktdt. 21/B. § (2) bekezdése szerint a települési önkormányzat – a fővárosban a kerületi 

önkormányzat – a talajterhelési díjból származó bevételt – a (3) bekezdésben foglaltak 

figyelembevételével – a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére 

használhatja fel. A Ktdt. 21/B. § (3) bekezdése alapján ilyen felhasználásnak minősül különösen 

a csatornázás, a szennyvíztisztítás, a vízbázisvédelem, a települési monitoring kialakítása és 

működtetése, a tartós környezetkárosodások kármentesítése, a potenciális és a tényleges 

szennyező források szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelme. 

 

A 2021. december 31. napi állapot szerint a Környezetvédelmi Alap számlán összesen: 

49.989.502,-Ft gyűlt össze. 

Ugyanezen napig a 2021. évben talajterhelési díjból származó, a Környezetvédelmi Alap 

számlára utalt bevétel 9.281.467, -Ft volt. 

 

Környezetvédelmi Alap számláról 2021. évben a szennyvízcsatornázással összefüggésben (pl. 

tervezés és kivitelezés) felhasználásra nem került összeg. 

 

A talajterhelési díjból származó bevétel így összesen 31.060.152.-Ft, amit csak 

szennyvízcsatornázással összefüggő feladatokra lehet felhasználni (például tervezés és 

kivitelezés). 

 

A fennmaradó és a rendelkezésre álló 18.929.350.-Ft-ot csak a kerületi Környezetvédelmi 

Alapról szóló 7/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 2. §-ában meghatározottak szerint 

lehet felhasználni. 

 

A fentiek alapján, a kötelező jogi háttér figyelembevételével kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a 

Környezetvédelmi Alap felhasználására vonatkozóan szíveskedjenek javaslatot tenni. 

 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottságának …….……/2022. (III. 16.) 

határozata a Környezetvédelmi Alap 2022. évben történő felhasználásával kapcsolatos 

javaslatáról  

A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy 

I.  2022. évben az Önkormányzat a Környezetvédelmi Alapnak a talajterhelési díjból 

származó bevételét a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár közigazgatási területének 

teljes körű csatornázásával összefüggő tervezési feladatok ellátására fordítsa, 

II. a Környezetvédelmi Alapnak a nem a talajterhelési díjból származó bevételei a következő 

célokra kerüljön felhasználásra: 

− fás szárú növények telepítésre, ápolásra, 

− kerületi komposztáló program támogatására, 

− a Ráckevei (Soroksári)-Duna „Kis-Duna” néven ismert szakaszának növény- és 

állatvilágát bemutató fényképes tanösvény kialakítására, 

− fecskefészkek telepítésére a Molnár-szigeten. 
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III. A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a 

Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet a Bizottság döntéséről, egyúttal 

kéri a Bizottság döntésének Képviselő-testület általi elfogadása esetén a javasolt 

felhasználási céloknak a költségvetési rendeletbe történő beépítését. 

 

Felelős: Ritter Ottó elnök 

Határidő: 2022. március 31. 

 

Az előterjesztést a Bizottság saját hatáskörben, javaslattételi joggal tárgyalja. 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges. 

 

Budapest, 2022. március 04. 

 

 

Szabó András   Tóth Tamás  

 kertész osztályvezető 

            előterjesztés készítője      előterjesztő 

 

 

 


