
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

52/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelete 

Erzsébetváros Önkormányzata környezetvédelmi alapjáról 
 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

1. § 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata – a továbbiakban: 

Önkormányzat – környezetvédelmi alapot – a továbbiakban: Alap - hoz létre. 

 

2. § 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény – a 
továbbiakban: környezetvédelmi törvény – 58. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az Alapot 

környezetvédelmi célokra kell felhasználni. 

 

3. § 

Az Alap bevételeit a környezetvédelmi törvény 58. § (2) bekezdése határozza meg. 

 

4. § 

(1) A környezetvédelmi törvény 58. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az Alap 

felhasználásáról a képviselő-testületnek évente a költségvetési rendelet és a zárszámadás 

elfogadásával egyidejűleg kell rendelkeznie. 

 
(2) A Képviselő-testület az Alap felhasználásról a Városüzemeltetési Bizottság javaslata 

alapján dönt. 

 

(3) A Képviselő-testületnek az Alap felhasználásáról az (1) bekezdésben foglaltak szerint 

meghozott döntésének keretein belül az egyes felhasználásokat a Városüzemeltetési 

Bizottság hagyja jóvá. 

 

(4) A Városüzemeltetési Bizottság negyedévente ellenőrzi az Alap felhasználását és szükség 

esetén javaslatot tesz a Képviselő-testület számára az Alap tárgyi felhasználásra vonatkozó 

döntésének módosítására. 

 

6. § 

(1) E rendelet a 2013. január 1. napján lép hatályba. 

 

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Budapest Főváros VII. kerület 

Erzsébetváros Önkormányzatának 3/1998.(I.30.) rendelete a kerület „Környezetvédelmi 

Alapjáról”. 

 

dr. Gotthard Gábor                  Vattamány Zsolt 

       jegyző                                 polgármester 

 
 

 

 



Záradék  

 

 

A rendelet kihirdetése 2012. december 17-én a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a 

Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént. 
A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap 

szerkesztője részére. 

        

   

dr. Gotthard Gábor    

                           jegyző 

 

 

Általános indokolás 

 
Az 3/1998.(I.30.) ör. 4. § (3) bekezdésében nem került átvezetésre a Városüzemeltetési és 

Beruházási Iroda helyett a Városgazdálkodási Iroda, amely miatt szükséges a Rendelet 

módosítása. 

Tekintettel azonban a Rendelet elfogadását követően a jogalkotásra és 

jogszabályszerkesztésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések jelentős módosulásaira 

indokolttá vált a 3/1998.(I.30.) ör. átfogó módosítása, egy új rendelet elfogadásával. 

 

 

Részletes indokolás 

 

Az 1. §-hoz 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény – a 

továbbiakban: Környezetvédelmi törvény - 58. §-ában foglaltak alapján a települési 

önkormányzatok rendelettel környezetvédelmi alapot – a továbbiakban: Alap - hozhatnak 

létre, amelyet környezetvédelmi célokra lehet felhasználni. Az Alap bevételeit az 58. § (2) 

bek. határozza meg, a (3) bek. pedig rögzíti, hogy ezek a bevételek nem illetik meg az 

önkormányzatot, ha nem hozza létre az Alapot. 

A Képviselő-testület annak érdekében fogadta el a Rendeletet, hogy Erzsébetváros 

Önkormányzata részesülhessen a törvény által meghatározott bevételekből. 

 

A 2. §-hoz 
A Környezetvédelmi törvény vonatkozó rendelkezésére hivatkozással rögzíti az Alap 

felhasználási célját. 

 

A 3. §-hoz 

A Környezetvédelmi törvény vonatkozó rendelkezésére hivatkozással rögzíti az Alap 

bevételeit. 

 

A 4. §-hoz 

Az (1) bekezdéshez: A Környezetvédelmi törvény vonatkozó rendelkezésére hivatkozással 

rögzíti az Alap felhasználásáról szóló képviselő-testületi döntés meghozatalának időpontját. 

 
A (2) bekezdéshez: Az Alap felhasználására vonatozó képviselő-testületi döntés szakmai 

megalapozottsága érdekében az Alap felhasználásáról a Képviselő-testület a Képviselő-

testület szakbizottságának, a Városüzemeltetetési Bizottságnak a javaslata alapján dönt. 

http://www.erzsebetvaros.hu/


A (3) – (4) bekezdéshez: Az Alap felhasználhatóságának szakmailag megalapozottabbá és 

rugalmasabbá tétel érdekében a Képviselő-testület szakbizottsága, a Városüzemeltetési 

Bizottság év közben ellenőrzi az Alap felhasználását és a Képviselő-testületnek a 

költségvetési rendelet és a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg az Alap felhasználásáról 

szóló döntésének keretein belül jóváhagyja az Alap egyes, konkrét felhasználásait. 
 

A 6. §-hoz 

A kerület környezetvédelmi alapjára vonatkozó szabályozást tartalmazó 1/1998.(I.30.) 

önkormányzati rendeletnek a jelen rendelet 2013. január 1. napján történő hatályba lépésével 

egyidejű hatályon kívül helyezéséről rendelkezik. 

 


