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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. február 14-i rendes ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési környezet védelmét
szolgáló helyi rendelkezésekről szóló 18/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R.) 45. §-a rendelkezik a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról, annak
bevételi forrásairól és a lehetséges felhasználási célokról.
A R. értelmében az Önkormányzat eredeti bevételi előirányzata bruttó összegének 0,5
%-át kell elkülöníteni a Környezetvédelmi Alap részére.
A R. szerint az Alap felhasználási céljairól, és az ezekhez rendelt keretösszegekről a
Képviselő-testület éves Intézkedési Tervben dönt.
A R. 45. § (7) bekezdése szerint a felhasználási célok az alábbiak:
a környezetvédelmi szempontból károsodott környezet javítása, helyreállítása;
az emberi egészség védelme, az életminőség javítása;
a helyi védettségű természeti értékek fenntartása, fejlesztése, állaguk megóvása;
a helyi jelentőségű építészeti örökség állagának megóvása;
a felszíni és felszín alatti vizek minőségi és mennyiségi megőrzése;
környezetvédelemmel kapcsolatos ötletek, találmányok megvétele;
környezetvédelmi felmérések, tanulmányok elkészíttetése, elkészítése;
pályázati pénzalapok képzése;
a környezetvédelemről szóló tájékoztatások, előadások költségeinek fedezése,
környezetvédelmi ismeretek terjesztésére, környezeti nevelés támogatására
j) a lakosság környezetvédelmi szerveződéseinek támogatására;
k) a települési környezetvédelem népszerűsítése;
l) parkok, fák, fasorok és egyéb községi zöldterület létesítése, állapotának javítása;
m) veszélyes hulladékok évenkénti egy-két alkalommal történő gyűjtése és elszállítása;
n) A Tiszta Udvar Rendes Ház mozgalom támogatása.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Jelen előterjesztés mellékletében javaslatot teszünk a 2019. évi feladatokra. A
Környezetvédelmi Alap 2019. évi feladatokról és az ahhoz rendelhető összegekről a
2019. évi költségvetés elfogadásával egyidejűleg születhet döntés.
A Környezetvédelmi Alap 2018. évi felhasználásáról szóló kimutatás a zárszámadás
részeként kerül majd a Tisztelt Képviselő-testület elé.
A fentiek alapján a 2019. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv tervezetére az alábbi
határozat-tervezetben hivatkozott melléklet szerint teszek javaslatot.
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HATÁROZATI-JAVASLAT
…../2019. (II.14.) KT-határozat
1. Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi
költségvetésének részét képező Környezetvédelmi Alap felhasználására a 24/2019. számú
előterjesztés melléklete szerinti Intézkedési Tervet
a) elfogadja.
b) a következő módosításokkal/kiegészítésekkel fogadja el:…………………………..……
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a jelen határozatával elfogadott 2019. évi
Környezetvédelmi Intézkedési Tervben szereplő egyes feladatokhoz rendelt összegeket az
Önkormányzat 2019. évi költségvetésében jelenítse meg.
Határidő: 1. pont: azonnal
2. pont: 2018. február 14.
Felelős: 1. pont: polgármester
2. pont: jegyző
Az előterjesztés mellékletei: 2019. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv tervezete
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Az előterjesztés elfogadása: egyszerű többségű szavazatot igényel
Csobánka, 2019. február 4.
Winkler Sándor Józsefné
polgármester
Az előterjesztést készítette:

Imre Zsuzsanna
igazgatási üi.
Törvényességi szempontból megfelel:
dr. Filó-Szentes Kinga
jegyző
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