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Kov6cs P6ter Polg6rmester r6sz6re

HELYBEN

Tisztelt Polg6rmester ir!

A 2020 m6rcius 18. napj5n tartand6 K6pvisel5-testtileti til6sre a kovetkez6
elSterjeszt6st ny{jtom be, k6rem napirendre v6tel6t!

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

Budapest Fovdros XVl. kerrjleti Onkormdnyzat kepviselotestiilete a 330/2019. (Xl.

20.) hatArozal6val elfogadta az Elci Bolygonk - klimavedelmi 6s alkalmazkod6si

cselekv6si tervet, melynek rdszek6nt a 32812019. (Xl. 20.) hatdrozattal elhatArozta,

hogy

'l ) a Kertv6ros Onkorm5nyzata szeNezzen inform6ci6s kampdnyokat a

fatiizelesb6l szArmazo helyi l6gszennyez6sre 6s ezzel osszeftiggci egeszs6gi k6rokra

osszpontositva. A felvil6gositdsnak 16 kellene mutatni, hogy a fattzeles jelentos

hatdssal van a helyi leveg<i mincis6g6re - kiil- 6s belt6rben egyardnt - 6s ezzel a

helyi lakossiig eg6szs6g6re. A kamp6ny neve lehetne: F[stmentes Kertvdros

Program.

2) a Kertv6ros Onkorm5nyzata dolgozzon ki egy programot, amely segiten6 azon

neh6z sorsu csalddok filt6skonstrukcidjAnak megval6sul6s6t, akik jelenleg.

onhib6jukon kivi.il, kenytelenek meg mindig fatr-izel6ssel biztositani lakoh6zuk ftit6s6t

A mell6kletben szereplc! rendelet-tervezet a fenti haterozatnak tesz eleget.



A 2019. november 20-i irlesen azt a szem6lyes vdllalast tettem, hogy 3 h6nap alatt

kidolgozom a Fiistmentes Kertv6ros programot. A program kidolgoz6sSban a Levegci

Munkacsoport szak6rt6i mellett konzultdltam a ker0let polg5raival is. A .javaslatom

ezen konzultdciok alapj6n egy l6pcsozetes terv lett, amely rem6nyeim szerint

lehet6s6get ad jovedelmi helyzett6l ftiggetlenril ana, hogy a keri.ilet minden

hilztart;isa elore tudjon l6pni a kerirlet levegominosdge javitdsdnak elosegit6s6ben.

A rendelet c6lja, hogy azok, akik jelenleg szem6ttel, szennyezett faval vagy nedves

fdval fiitenek, ingyenes minos6gi trizifdhoz juthassanak, azok pedig, akik jelenleg

f5val, olajjal, sz6nnel vagy vegyes tLizel6s6 kazbnnal fritenek, jovedelmi helyzettol

fr-iggetlenul, az effe a c6lra a kolts6gvet6sben meghat6rozott keretosszeg terh6re,

onkorm6nyzati t6mogat6st ig6nyelhessenek 96z vagy infrapaneles elektromos f[t6si

ijzemm6dra torten6 5t6ll6sra. Tiizifa tdmogat6s (rendkivtili telepulesi t5mogatdson

beltil) 2017-ben 74 f6. 184 alkalommal igenyelt. mig 2018-ban 59 fo, 142

alkalommal. Mindegyik ig6nylti minden alkalommal esetenk6nt 2 m3 tiizif6t kapott,

elutasftott ig6nyl6s nem volt.

Tekintettel arra, hogy a jogszab:ilyi kornyezet ezt lehet6vd teszi, a K6pvisekl{estulet

szabadon hat6rozhatja meg, hogy milyen c6l megvalositSsa 6rdek6ben, milyen

m6don nytji t6mogat6st a lakosok r6sz6re a kolts6gvet6sben e c6lra elkulonitett

keretosszeg erejeig.

Ezzel pArhuzamosan az onkorm6nyzat a rendeletben meghat6rozott h6t pont sajdt

maga Sltal tort6no vallal6sdval jdrulna hozzA a klimav6delmi 6s alkalmazkod5si

cselekv6sr tervhez.

A rendeletben meghaterozott onkormdnyzati vdrllal6sok 6s t6mogatdsok fedezete

r6szben m6r a jelenleg elfogadott kolts6gvet6sben is szerepel (a rendelet hatiilyba

l6pes6vel a Budapest Frjvdros XVl. kerr-ileti Onkorm5nyzat K6pvisel<itestLilet6nek

30t2017. (Xl. 21.) onkorm5nyzati rendelete a kornyezetet szennyez6 fiitesi mod

megsztintet6s6hez nyujthato helyi tamogatasrol hatdrlyat veszten6), k6s<ibb pedig az

aktu6lis kolts6gvet6sben szerepelne. A rendeletben meghaterozott h6t

onkormAnyzati vallalSsbol otnek csak 2o21-t6l lenne anyagi vonzata az

onkorm5nyzat r6sz6re, a marad6k kett<i az onkorm6nyzati keret terh6b<il, vagy a

kolts6gvet6s modos itesdval fedezhetti 2020-ban.



A jogalkotiisrol szolo 2010. evi CXXX. torv6ny (Jat.) 17. g-5ban foglatt elozetes

hatdsvizsgdlat osszefoglalSsa:

A v6grehajtis felt6telei:

A rendelet-tervezel az onkorm6nyzat sz6m6ra tobbletfeladatokat jelent a v6llal6sok

tekintetdben, de ezek kolts6gvet6si felt6telei a 2021-es kolts6gvet6sben a v5rhato

tSrsadalmi hasznot figyelembe v6ve csek6ly r6fordit:issal megteremthet6ek.

A t6rsadalmi hatdsok 6sszefoglaliisa:

A rendelet{ervezet a kerulet levegomincis6g6t jelentos m6rt6kben javitani fogja, mert

megsziinteti a rossz anyagi helyzetbol kovetkezo szuksdgszerLisegbol tortenci

szem6t, szennyezett 6s nedves fa tirzel6s6vel tort6nci fiit6st a kerijletben. (86r

szem6t, szennyezett 6s nedves fa tiizel6s6vel tort6n6 fUt6s tovdbbra is val6szinrileg

jelen lesz a keriiletben, ezt mdr nem a rossz anyagi helyzetb6l kovetkez6

sziiks6gszer(s69, hanem a nemtor6doms6g fogja okozni. A tudatlans6gbol tortenci

szem6t, szennyezett 6s nedves fa tirzel6s6t. a taj6koztat6si kamp6ny reven szint6n

hivatott megszirntetni a rendelettervezet. )

T6rsadalmi krilts6gek:

A rendelet-tervezet nem okoz tdrsadalmi kolts6get. T6rsadalmi elc5nyoket ann6l

inkAbb.

Kiilts6gvet6si hatisok

Az Onkorm6nyzat az 6ves kolts6gvet6sben meghat6rozott keretosszeget biztosit a

filt6skorszerrisit6sre. Az Onkormdnyzat az 6ves kolts6gvet6sben egyszeri forrest,

valamint meghatdrozott 6ves keretosszeget biztosit a h6t onkorm6nyzati v6llalSs

teljesit6s6re a klimav6delmi programmal osszhangban.

Eg6szs6gilgyi hat6sok:

A rendelet-tervezet a levegcimincls6ggel egyutt a XVl. kerr-ileti lakoss6g eg6szs6ge

javulni fog, varhato 6lettartama novekedni fog.



Kiirnyezeti hatisok:

A leveg6 minosege javulni fog, klimapozitiv hat6sa lesz, valamint a v6rosk6p

javu16sa is v6rhat6.

K6rem a Tisztelt K6pviselci-testilletet, hogy a rendeleti javaslatot elfogadni

sziveskedjenl

Rendeleti javaslat Budapest F<ivdros XVI. kerr-ileti

OnkormSnyzat K6pviselo-testiilete

megalkotja a Flistmentes KertvSros ...12020

rendelet6t

(Elfogad6sa mintjsitett sz6tobbs6get ig6nyel

az SZMSZ 18. S (2) bekezd6s a) pontja

alapj6n)

4X!-0" q--
Budapest 2020.03.09. Hollai Gdbor

Onkormdnyzati k6pviselo

Torv6nyessdgi szempontbol megfelelo:

Dr. Csomor Ervin

Jegyzrl



T6rgyalja: Eg6szs6giigyi 6s Szoci5lis Bizotts6rg, Kornyezet 6s Klimav6delmi

Bizotts5g

Mell6klet: Firstmentes Kertv6ros rendelet'tervezet



Budapest F6viros Xtl. keriiteti 1nkormdnyzat Kdpviselfutestiltet6nek ?/2020. (ttt.

1 8.) 6n ko rmi nyzati re n de I ete

a kiSmyezetet szennyez6 tiizel6stechnikai megolddsok kiSrnyezeti terheinek

csi5kkent6sdr6l 6s azok megsziintet6s6hez nytjthat6 helyi tAmogatesrdl

Budapest Fov6ros XVl. keruleti Onkorm5nyzat Kepviselo{estUlete az Alaptorv6ny

32. cikk (2) bekezd6s6ben meghatdrozott eredeti jogalkot6i hat5skor6ben 6s a

Magyarorsz6g helyi dnkormanyzatairol sz6l6 2011. evi CDfiXlX. t6rveny 13. S (1)

bekezdes 11. pontjdban meghat6rozott feladatkdreben, valamint a szoci6lis

igazgat6srol 6s szoci6lis ell6t6sokrol sz6lo 1993.6vi lll. t6rveny 1,$ (2) bekezdese,

valamint a 132. $ (4) bekezd6s g pontja alapj6n elj6rva a k6vetkezoket rendeli el:

Attatdnos rendel kezSsek

1. A rendelet hatilya

1.S(1) A rendelet szemelyi hatirlya a Budapest FovSros XVl. kerUlet terulet6n

lak6- vagy tart6zkod6si hellyel rendelkeztl az Eu16pai Uni6 ta96llamainak

6llampolg6raira, valamint a letelepedesi enged6llyel, vagy 6lland6 szem6lyazonosit6

igazolvdnnyal rendelkez6 kUlfoldi szemelyekre (tov6bbiakban: k6relmezo), valamint a

XVl. kerUleti 6nkormAnyzatra 6s azok int6zm6nyeire terjed ki.

(2) A rendelet tdrrgyi hatalya a Budapest Fov6ros XVl. kerUlet terulet6n tal6lhat6, az

ingatla n-nyilve ntart6sba bejegyzett azon ingatlanra, amely kornyezetszen nyezo ffit6si

m6ddal rendelkezik, 6s amelyben az (1) bekezd6sben meghatarozoll szemaly az

ingailan tulajdonosak6nt legalabb 1 6ve rendelkezik lak6- vagy tart6zkod6si hellyel,

valamint a XVl. kerUleti onkormenyzatra 6s azok int6zm6nyeire terjed ki.

l. Fejezet



2. Ertelmez6 rendelkez6sek

2. $ E rendelet alkalmaz6s6ban:

'l . Kdrnyezetet szennyez6 ffit6si m6d: fAval, sz6nnel, olajjal tcirten6 ffites,

vegyes tUzel6s0 fUtesi m6d.

2. Ffit6skorszerfisit6s:

a) fatUzel6s eset6ben, fanedvess6gm6r6 m(szer 6ltal m6rt, minimum 20o/o alatli,

ide6lis esetben 10-15Yo kdzOtti nedvess6gtartalm( ttzilAra val6 6tteres magasabb

nedvess6gtartalmU vagy hulladeUszennyezett f6val val6 f(tes16l,

b) gAzzal tdrteno f0tes kialakit6sa, bele6rtve a szuks6ges terveztet6s,

enged6lyeztet6s, szerelv6nyek, anyag, kivitelezes, helyre6llit6si munk6latok

kolts6geit, valamint a kdrnyezetet szennyezo f(tesi m6d v6gleges megszUntetes6nek

kdlts6geit,

c) elektromos infrapanellel tdrt6n6 f(t6s kialakit6sa, beleertve a szUkseges

terveztet6s, enged6lyeztet6s, szerelv6nyek, anyag, kivitelez6s, helyreAllit6si

munk6latok koltsegeit, valamint a k6rnyezetet szennyezci fUtesi m6d v6gleges

megsztintet6s6nek kdltsegeit.

3. Kcirnyezetet szennyez6 ffit6si m6d v6gleges megsz[intet6se: fa-, sz6n-, olaj-

es vegyes ti.izel6s( fUt6 berendez6s v6gleges megsztintet6se (lebont6sa,

felsz6mol6sa).

A 6moga6s felt6telei

3. $ Az onkorm enyzat a kovetkeztj feladatokat vAllalja a rendelet elfogad5s6val:

(1) Evente legal6bb egyszer eljuttat a kerijlet minden h6ztartSsdba egy informdci6s

anyagot a Kdrnyezetet szennyez6 f0t6si m6dokrol 6s az ehhez kapcsol6do helyi

169szennyez6sre 6s ezzel dsszefUggo egeszs6gi k6rokra 6sszpontositva, valamint,

ll. Fejezet

3. A XVl, keriileti tinkorminyzat feladatvillal5sai



ugyanebben az inform6cios anyagban felhivja a figyelmet a leveg6tisztas6g-vedelmi

Ugyekben elj516 hat6silgokra, valamint a kerUletben el6rheto fUtesi, valamint

FIt6skorszerfi sit6shez elerheto, 6nkorm6nyzati temogatasokra

(2) A Kerliletgazda telephely6n 2020. 12.31 .-ig l6trehoz egy fat6rol6t, amely a

KerUletgazda dltal kivrigott fAktiizifa c6lj6ra hasznositaset megoldja.Eza fatdrrol6

ideSlis esetben d6lre n6z, csapd6ba ejti a nap meleg6t, es6tol 6s talajnedvess6gtcil

v6dett. A f6t hasogatva t6rolja, mert 0gy sokkal gyorsabban sz6rad nagyobb felUlete

miatt. Az ide6lis trlzifa k6t evig sz6rad

(3) 2021 . janudr 1t6l nem oszt ki olyan t[zif5t, amelynek nedvess6gtarLalma 20o/o-

n6l magasabb, ha ilyen tiizifAval nem rendelkezik az Altala kivdgott f6k

hasznosit6s6b6l, akkor a kiv6nt nedvessegtartalm0 t(zifdt v5s6rl6s ritj6n beszerzi, 6s

0gy bocs6tja a k6relmez5k rendelkez6s6re.

(5) 2021 .janu6r ltol nem ad b6rbe olyan onkormanyzati ingatlant, amely

ffi t6skorszerfi sit6se nem megoldott

(4) 2021. janu6r 1161, 6vente k6tszer, a t6li ffitesi id6szakban (anu6r 1 6s m6rcius

31 kozott egy alkalommal, egy m6sik alkalommal pedig november 1 6s december 31

kozOtt) alkalmankent a kerUlet 5 helyszinen (Rakossszentmih6ly, Sashalom,

M6tyirsfdld, Arp6dfold es Cinkota egy-egy s0riln lakott reszen) levegomin6s6g

m6r6st v6gez, 6s ezeknek eredm6nyeit az 6nkormenyzat honlapj6n, valamint az a)

pontban meghatdrozott t6j6koztat6 anyagban kozz6 teszi.



(6) 2021 janu6r 1{ol, anyagi lehet<is6geinek fUggvenyeben, minden

k6relmez6nek ingyenes ttjzifdrt biztosit, a (3) pontban meghatarozott felt6telekkel

(7) 2021janu6r 1-ig a F6v6rosi Onkormdnyzati Rendeszeti lgazgat6s6g XVI

kerUleti KozterUlet-felUgyeleti Csoportja 6s a korm6nyhivatal kozott kezdem6nyez

egy egyUttmrjkod6st, melynek keret6ben a szem6ttel 6s szennyezett f6val tUzel6

h6ztart6sokat a lakossAg segitsegevel felt6rja, elso 16p6sben felszolitja ezek

figyelm6t ezen tev6kenys6g megszuntet6s6re, 6s ismerteti velUk az (6) pontban leirt

ingyenes 6s j6 min6s6g0 tilzifAhozval6 hozzAjutAs lehet6seg6t szoban 6s ir6sban

Az irAsbeli felsz6lit6s k6zbesit6se utdn legal6bb egy, legkescibb ket h6nappal

ismetelt ellen6rz6st v6gez, 6s tov6bbi jogs6rt6s eset6n felhivja a figyelm6t a

korm6nyhivatalnak az int6zked6s megkezdes6nek sztj ks6gess6g6re, hogy a

jogs6rt6s megszUntet6sre kerUljon

4. A timogat6s jogcime

4. $ A helyi t6mogat6s a fUt6skorszer0siteshez ny0jthat6. A fLit6skorszer(sit6s

kdlts6gekent tdmogat6s ny[jthat6

(1) fanedvess6gm6r6 mtiszer altal mert, minimum 20o/o alalli, idedlis esetben 10-

1 5% k6z6tti nedvess6gtartalml t0zif6ra

(2) penzUgyi tdrmogat6s nyrijthat6 gAzizemi 6s elektromos infrapanellel t0rt6nr!

fUtesi m6d kiepitesehez kapcsol6d6

a,) terveztet6s 6s enged6lyeztetes kOltsegeire,

b) szUkseges kivitelez6si munk6k k6ltsegeire (anyag es munkadij k6ltsegek)'

c) a korszer0sit6shez kdzvetlenUl kapcsol6do helyre6llitits kdltsegeire.



5. $ Nem ny[jthat6 helyi t6mogat6s, ha a k6relmezo

a) nem a val6s6gnak megfelelo adatokat kdzolt.

5. A t6mogat6s m6rt6ke, felt6telei

6, S (1) A helyi t6mogat6s fanedvess6gmerri mUszer 6ltal mert, minimum 20%

alatti, ide6lis esetben 10-15% kozdtti nedvess6gtartalmii lfizif1b6l, valamint

kamatmentes k6lcs6nbol 6s vissza nem t6ritendci trimogat6sb6l 6ll.

(2) A kamatmentes k6lcs0n m6rt6ke a ftit6skorszer(sitEs elsz6molhat6 kiadaisait

tartalmaz6 kdlts6gvet6sben szerep16 6sszeg 50%-6ig terjedhet, de mert6ke

legfeljebb 500 000 Ft.

(3) A vissza nem t6ritend6 tdmogat6s merteke maximum 200 000 Ft.

(a) Helyi penzUgyi t6mogat6s (kamatmentes kdlcscin, valamint vissza nem

teritendo tdmogatAs) akkor nyljthat6, ha a k6relmezo 6s a vele egy heztartesban

6l6k keszpenz megtakarit6sa a (3) bekezdesben meghat6rozott vissza nem t6r[tend6

tamogates 6sszeg6vel egytrtt, a (2) bekezd6s szerinti kolts6gvet6sben meghaterozott

osszeg 50%-6t el6ri. A k6szpenz megtakaritast 15 napn5l nem r6gebbi hitelesitett

ba nksz6mlakivonatta I szUks6ges igazolni.

lll. Fejezet

Eljdrdsi szabilyok

6. Az ig6nyl6s rendje, a p6lyizati eljir6s kiir6sa

7. S (1) A fanedvess6gm6r<! mtiszer drltal mert, minimum 20o/o alatli, ideAlis esetben

1O-15o/o koz6tti nedvess6gtartalmri tuzila irdrnti k6relmet az Onkorm6nyzat

Ugyf6lszolgdlati irod6j6n lehet benyljtani szem6lyesen, vagy lev6lben, vagy emailen

keresztUl minden 6v janudr 1 es 6prilis 30, valamint okt6ber 1 6s december 31 kozOtt.

(2) A helyi p6nzUgyi temogatas ir6nti k6relmet az Egeszs6gugyi 6s Szocialis

Bizotts6g (a tov6bbiakban: BizottsAg) 6ltal kiirt pAlyAzal alapjdn minden 6vben janu6r

1. napja 6s m6rcius 31. napja kozdtt lehet benytjtani.



(3) Helyi t6mogatAsra - tizifa vagy penzUgyi - maximum az Onkorm6nyzat

kdlts6gvet6seben e celra meghatArozott osszeg haszndlhat6 fel.

(4) A helyi t6mogatasra ir6nyulo kerelmet -lfiz;$a vagy p6nzUgyi - az (1) es (2)

bekezd6sben foglalt hat6ridon beltil a Budapest XVl. kerUleti Polg6rmesteri Hivatal

Ugyfelszolg6lati irod6j6ban kell beny0jtani. A hat6rid6 elmulaszt6sa eset6n a

Bizotts6g a k6relmet 6rdemi vizsg5lat nelktil elutasitja.

(5) TUzifa ig6nyl6se eset6n a t6mogat6s ig6nybev6tel6hez a Napraforgo

Gyermekj6leti K6zpont 6s Csal6dsegito Szolgelat 6rltal adott irirsbeli

t6mogat6nyilatkozatot szUks6ges mell6kelni. A t6mogato nyilatkozatnak nincsenek

formai krit6riumai. A t6mogat6 nyilatkozat tartalmi krit6riuma, hogy a Napraforg6

Gyermekj6leti Kdzpont 6s Csal6dsegito Szolgilat egyik munkat6rsa nyilatkozzon,

hogy szakmai alapon t6mogatja a k6relmezo t(zifa k6relm6t.

(6) Penztigyi t5mogat6s ig6nyl6se eset6n a kdvetkez6 iratokat sziiks6ges

mellekelni a t6mogatAs ig6nybev6tel6hez:

a) a fut6skorszer0sit6s tervez6 vagy kivitelez6 6ltal keszitett koltsegveteset;

b) a penzbeli megtakarit6st 15 napn6l nem r6gebbi hitelesitett

banksz6mlakivonattal sztjks6ges igazolni;

c,) nyilatkozatot arra vonatkozoan, hogy az OnkormAnyzat a torv6ny keretei kOzdtt

a szem6lyes adatait - melyet az Onkorm6nyzat a t6mogatds elbir6l6s6hoz ker -

jogosult kezelni 6s nyilvintartani.

8. S (1) A fanedvess6gm6rci m[iszer 6ltal m6rt, minimum 20o/o alatli, ide6lis esetben

1O-15% kozdtti nedvessegtartalm0 tUzifa t6mogat5s ir6nti kerelmet az 0nkormanyzat

B munkanapon belill bir6lja el. Az onkormd nyzal halArozata ellen az ertesit6st koveto

'l 5 napon belUl a Kepviselo{estUlethez lehet fellebbezni,

7. A k6relem elbiril6sa

2) A helyi penzugyi tamogatas ir6nti k6relmet a Bizottsag a pAlyAzat lej6rtat koveto

hatvan napon belul birSlja el. A Bizottsag haterozala ellen az 6rtesit6st koveto 15

napon belUl a K6pviselotest0lethez lehet fellebbezni.

(3) A Bizotts6g a penztlgyi t5mogat6si k6relem elbir6l6sa elott

kornyezettanulm6nyt, helyszini ellen6126st keszittet.

(3) Az Onkorm6nyzat 6s a helyi penzUgyi temogatasban r6szesUlo I16sbeli

szerz6d6st kcit.



(4) A helyi p6nzUgyi tdmogat6s felhasznSl6s6val megvalositott

f0t6skorszerLisit6sre a tartozas teljes visszafizetes6ig jelz6logjogot kell bejegyeztetni

az Onkorm6nyzal javAra. Az ingatlan ert6kesltese eset6n az 6rtekesit6st az

Onkormdrnyzatnak a tamogatott szem6ly k6teles bejelenteni 6s egyidej(leg igazolni,

hogy az ingatlan [j tulajdonosa a penzUgyi tiimogat6s visszafizet6s6t drtv6llalja.

Atv6llalasi nyilatkozat hi6ny6ban a temogatott szem6ly koteles a tartozAs

egy6sszegU visszafizet6s6re. A jelziilogjog bejegyzes6hez szuks6ges

dokumentumokat a p6nzUgyileg t6mogatott szem6ly koteles beszerezni 6s annak

esetleges k6ltsegeit viselni.

(5) Az 6. $ (2) bekezd6s6ben meghat6rozott keretdsszeget meghalado p6ly6zati

igeny eset6n a Bizotts6g az egyedi elethelyzet figyelembev6tel6vel - merlegelesi

jogk6rben eljArva - birdlja el a pAlyAzatokat.

8. A t6mogatSs felhaszn6l6sa 6s visszafizet6se

9.S (1) A helyi t6mogatas csak e rendelet 4. $-6ban megjeldlt c6lra haszn6lhat6

fel.

(2) A 7. $ (6) bekezdes a) pontja szerinti koltsegvet6sben szerepl6 korszerfislt6si

munk6latokat a temogatesban r6szesUlo szemely a szerzod6s megkotesetol

szdmitott egy 6ven belUl kdteles elv6gezni es elk6szUltet kovetoen bejelenteni a

Bizotts6gnak. A tdmogatott kdteles tovdbb6 a korszertjsit6s k6ltsegeit igazol6

sz6ml6t vagy sz6mlAkat bemutatni 6s azok kiegyenlit6s6t igazolni.

(3) A penzUgyi tamogatas jogszerli felhaszndr lds6t, a tervezett 6s t6mogatott

korszer(sit6si munk5latok elv6gz6s6t a Bizottsirg a Po196rmesteri Hivatal (tj6n

kOrnyezettanulm6ny sor6n ellenorizteti, 6s err6l igazolSst allit ki a k6relmez6 r6sz6re.

(4) Amennyiben a korszerrisit6si munk6latok a (2) bekezd6sben foglalt hat6rid<in

belirl nem fejezodnek be, a Bizottsiis a (2) bekezd6sben foglalt hat6rid6t - a

t5mogat6sban r6szesUl6 k6relm6re, meltjrnyolhat6 indokok alapj5n - legfeljebb 6

h6nappal meghosszabbithatja.

(5) A kdrnyezetszennyez6 f(t6si m6d v6gleges megsz0n6s6t a Bizotts6g a

Polg6rmesteri Hivatal [tj6n a t5mogat6s teljes idotartama alatt (a t6mogatds teljes

osszeg6nek visszafizet6s6ig) ellenoriztetheti.

(6) A kornyezettanulm6nyok, helyszini ellencirz6sek v6gz6se sor6n a

tamogatasban r6szesUl6 egyUttmr.ikodni koteles



(7) A helyi p6nzUgyi t6mogat6s 6sszeg6t legfeljebb 5 6v alatt havi egyenl<i

r6szletekben kell visszafizetni. A visszafizet6s kezdci id<ipontja a (3) bekezdesben

foglalt igazol6s ki6llltds6t kOvetci h6nap elsci napja.

(8) A Bizotts5g a torlesztes idotartama alatt egy alkalommal hat h6napig terjedo

fizet6si halaszt6st enged6lyezhet, ha a t6mogat6sban r6szes[tett 6s a vele egy

h6ztart6sban 616k megelheteset, letfenntart6sSt a r6szletek visszafizet6se

dtmenetileg vagy tart6san vesz6lyezteti.

(9) A Bizotts6g a helyi t6mogat6s h6tral6vo torleszt6 r6szlet6nek visszafizet6set6l

a t6mogat6sban r6szesitett k6relmezci elhal6loz6sa eset6n eltekinthet, amennyiben a

visszafizet6sre k6telezett 6s a vele egy h6ztart6sban 6l6k megelheteset,

letfenntartas6t a 16szletek visszafizet6se 6tmenetileg vagy tartosan vesz6lyezteti.

10. S (1)A helyi p6nzUgyi t5mogat6sban r6szesitett a helyi temogat6st vagy annak

hdtralevo r6sz€t a Polg6ri Tdrv6nykdnyv szerinti k6sedelmi kamattal novelten kdteles

egy 6sszegben visszafizetni, ha:

a) a val6s6gnak nem megfelelo adatok kdzlesevel iutott a t6mogat6shoz,

b)ha egyUttm0kdd6si kdtelezettseg6t megszegve a kdrnyezettanulm6nyok,

helyszini ellen6rzesek vegzeset akadAly ozza,

c,) a helyi tamogates felhaszn6l6sdval fr.iteskorszerUsltett lak5st r6szben vagy

egeszben nem lak6s celjera hasznalja, vagy azt mesnak lak6s vagy nem lak6s

celj6ra itengedi vagy b6rbe adja;

d) a f0t6skorszerUsit6s sor6n, a kdrnyezetet szennyez6 ftltesi mod nem kerUl

v6glegesen megszUntet6sre, vagy a tirmogatSs idotartalma alatt vissza6llitdsra kerUl.

(2) Amennyiben a helyi p6nzUgyi t6mogatAsban r6szesitett szemely a

r6szletfizetesi kotelezetts6get irdrsbeli felsz6llt6s ellenere h6rom havi torleszt6 reszlet

vonatkoz6sdban nem teliesiti, abban az esetben a teljes fennmarad6 dsszeg

azonnal, egy 6sszegben esed6kesse v5lik.

(3) Az (1) 6s (2) bekezd6sben szab6lyozott visszafizetesi kotelezettseg a

kamatmentes kdlcsdn 6s a vissza nem t6ritendo tiimogatiis form6j6ban nyujtott helyi

t6mogat6s osszeg6re is kiterjed.

lV. Fejezet

Zdr6 rendelkez6sek



11. S (1) E rendelet 2020.05.01.-6n lep hatdlyba.

(2) E rendelet hat6lyba lepes5vel a Budapest Fov6ros XVl. kerUleti Onkorm6nyzat

K6pviselotestUlet6nek 30i2017. (Xl. 21.) onkorm6nyzati rendelete a kOrnyezetet

szennyezo f(tesi m6d megsztjntet6s6hez ny[jthat6 helyi t6mogat6s16l hatAly6t

veszti.

Dr. Csomor Ervin
jegyz6

Kov6cs P6ter
polgdrmester
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Szakmai rill:isfoglal6s a k6pvisel6-testiilet 2020. mircius 18. napjdn tartand16 rendes
iil6s6re ,,Fiistmentes Kertvdros Program" tirgr6ban benyrijtott el6terj eszt6shez 6s a

mell6klet6t k6pez6 rendele t-tew ezethez.

6szrev6telek a,,Fiistmentes Kertviros Program" trirryri el6terjeszt6shez

l. Az el6teieszt6s trirgya nincs dsszhangban a csatolt rendelet-tervezettel.

2. Az ellteiesz/ids r6szletes kdltsdgszrimitrist tov6bbra sem tartalmaz.

3. Az el6terjeszt6sben a rendeleti javaslat nem a rendelet-tervezet t6nyleges cim6t tartalmazza.

T.

liszrev6telek ,,a kiirnyezetet szennyez6 tiizel6stechnikai megoldisok kiirnyezeti
terheinek cstikkent6s616l 6s azok megsziintet6s6hez nytjthat6 helyi t6mogatis16l" sz616

rendelet-tervezethez

1. A rendelet-tervezet bevezetfi r6sz6hezl

A jogszab6lyszerkeszt6sr6l sz6l6 (a tovdbbiakban: Jszr.) 6112009.61I.14.) IRM rendelet 55.$
(1) 6s (5) bekezddse kimondja, hogy

,,55. S (1) A bevezet<i r6szben a rendeletalkotisra felhatalmazast ad6 rendelkez6s vagy az

eredeti jogalkot6i hatdskdrt meg6llapit6 rendelkez6s utrin meg kell jeldlni azt a feladatktirt
meg6llapit6 jogszab6lyi rendelkez6st, amely alapjrin a jogszab6ll kiadj dk.

t....1

(5) Onkormrlnyzati rendelet bevezetti r6sz6nek a megszdvegez6sekor az dnkormrinyzat
feladatkdrekdnt az Alaptdrv6ny 32. cikk (1) bekezdds megfelel6 pontjrit, a helyi
tinkorminyzatokr6l sz6l6 ttirv6nynek a feladatkdrt megdllapit6 rendelkez6s6t vagr mis
tiirv6nynek a feladatklirt megdllapit6 rendelkez6s6t kell feltiintetni.

A bevezet6 rdszben a Magyarorszdg helyi dnkormrlnyzatalrol sz6l6 2011. 6vi CL)O(XX.
t6rv6ny (a tov6bbiakban: M6tv.) 13.$ (1) bekezdds 11. pontjrlra val6 hivatkozas

,, I L helyi kirnyezet- ds termiszetvddelem, v{zgazddlkodtis, vlzkirelhdritds; "

nem megfeleki, mivel a f<iv6rosi 6s a keriileti dnkorm6nyzatoka kiil6n rendelkezdsek, az Mdtv.
23.$ (4)-(5) bekezd6sei vonatkomak, ahol a ,,kdmyezet - 6s term6szetv6delem,

vizgazd6lkodris, vizkrirelharit6s" f6vrirosi Snkorm6nyzati feladatk6nt keriilt meghataroz6sra

lMotv.23.$ (4) bek. 12. pontl.

Ezdrt abevezetb 16szben ajogszab6lyi hivatkozas hib6s.

I.



2. A rendelet-tervezet 1.$-6hoz

A jogszabrily szem6lyi hatdlya alatt azt 6rtjtik, hogy kinek kell a t6nyrillasban szerepelni

ahhoz, hogy a j ogkdvetkezm6ny berilljon.

A tdrryi hatdly pedig azt mutatja meg, hogy az adoll jogszab6lyt milyen iigyekben kell

alkalmazni,

A rendelet [1.$ (2) bekezdds] tdrgyi hatiilya keveredik a szem6lyi hat6llyal.

,,(2) A rendelet trirgyi hatilya a Budapest F6varos XVI. keriilet tertiletdn raliihat6, az

ingatlan-nyilvdntartrisba bejegyzett azon ingatlanra, amely kcimyezetszennyez6 fiitdsi m6ddal

rendelkezik, 6s amelyben az (1) bekezd6sben meghatrfuozott szemdly az ingatlan

tulajdonosak6nt legal6bb 1 6ve rendelkezik lak6- vagy tart6zkodrisi hellyel, valamint a XVI.
kertileti iinkorminyzatra 6s azok int6zm6nyeire terjed ki.

A kiemelt szdvegr6szt ki kell venni.

3. A rendelet-tervezet 3.$-dhoz

A 3.$ (l) bekezd6s kivdteldvel a (2)-(5), valamint a (7) bekezd6sek tartalmuk 6s megfogalmazisuk
szerint nem illeszkednek a rendeletbe. Err6l ktilOn hatdrozatban vagy programban kellene hatiromi.

A (6) bekezd6s megfogalmaz6sa, miszerint ,, anyagi lehetdsigeinek ftiggvdnydben, minden
kdrelmezdnek ingtenes t zirtit biztosir " ellentmondasos, mert az dnkonniinyzat csak annyit tud
adni, amennyit az arryagi lehet<isdgei megengednek, az pedig nem biztos, hogy minden
k6relmez6t kieldgit.

Ugyanezen bekezd6sben ,,a szem6ttel 6s szennyezett feval tiizel6 hdaartdsokat a lakoss6g
segits6g6vel feltrirja,", szdvegrdsz nem igazrfur 6rtelmezhet6, nem lehet cdl a lakosok egymds
elleni feljelent6se. Az sem vil6gos, hogy milyen m6don keriil kiszrir6sre az, ha valaki nem
kdmyezetbardt flitdsi m6dszert hasm6l.

Az ellen6rz6s, a felsz6litds nem
trimogatissal.

eryeztethet6 tissze a rendelet val6di c6ljival, L

A leveg6 tisztasag szab6lyainak megsdrtese eseten alkalmazand6 szab6lyok6l a leveg6
v6delm6r<il sz6l6 306/2010.(XII.23.) Korm.rendelet (a tovdbbiakban: Korm. rendelet)
rendelkezik.
A Korm.rendelet 36.$ (1) bekezd6se 6rtelm6ben:

,,A leveg6tisztas6g-v6detmi iigyben az els<ifokri hat6s6gi jogkdrt - a (2)-(5) bekezddsben foglalt
kiv6tellel - a teriileti ktirnyezetv6delmi hat6sig ryakorolja."
A hat6srig, Budapest F6vriros Korminyhivatal XVI. keriileti Hivatala.

A keriilet Kdztertilet-feliigyelete a Korm6nyhivatalhoz feljelent6st tehet, amely alapj riLn a
Korm6nyhivatal leveg6v6delmi hat6s6gi eljrirdst folyat le 6s sztiks6g esetdn birsigot szab ki.

A (7) bekezddsben meghatarozott szervezet, mint ,,a Fdvdrosi dnkormdnyzati Renddszeti
Igazgat6sdg (F)RD WI. ker leti Kdzteriilet-felilgeleti Csoportja", nem l6tezik. A FoRI
6n6ll6 gazd6lkodasi egys6g, amely a f6varoshoz tartozik, a XVI. kertileti Kdaeriilet-feltigyelet
pedig a keriileti dnkormrlnyzat Jegyz6i Kabinete ale laftozb szervezeti egys6g.



III.

Fentiek alapjrin meg6llapithat6, hogy tovdbbra is sok a bizonl'talansrigi elem, a nem egydrtelmri
megfogalmazds. A kor6bbi dszrev6telemben mar jeleztem, hogy amennyiben trizifa
tdmogatrisr6l rendelkeztink, akkor a ,,a szoci6lis 6s gyermekvddelmi telepi.il6si tdmogatisokr6l"
sz6l6 1/2015. (II. 23.) dnkorm6nyzati rendeletb6l (a tovdbbiakban: 0r.) az ugyanezen tdrgyra
vonatkoz6 rendelkez6seket az rij rendelet hat6lybaldp6s6vel egy id6ben ki kell venni, mert nem
val6sulhat meg piirhuzamos szabilyoz6s. Ennek elkertildse drdekdben javasoltam Kdpvisel6
Umak, hogy jelen el6tedesztdsdt eg6szitse ki az Or. olyan irrlnyri m6dositds6val, amely alapjan
a trizifilra vonatkoz6 rendelkezdsek abb6l teljes eg6sz6ben kikertilnek. Ilyen m6dosit6 tervezet
az el6terjeszt6shez nem 6rkezett.

Fentiek alapjrin megrillapitom, hogy a ,,Fiistmentes Kertviiros Program" tdrgy6ban benyijtott
el<iterjeszt6s 6s a csatolt rendelet-tervezet jelen form6jdban jogilag nem megfele16.

Budapest, 2020. mrircius 9.

PlP6a ?
Dr. Csomor Ervin

jegyzb

Konkftiziri


