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ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület részére 

 

Tárgy:  Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 2018-2023 közötti évekre vonatkozó 

települési Környezetvédelmi Programjának jóváhagyása és elfogadása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező Budapest Főváros 

IV. kerület Újpest Önkormányzata 2018-2023 közötti évekre vonatkozó települési Környezetvédel-

mi Programját elfogadni szíveskedjék. 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata - a környezet védelmének általános szabályairól 

szóló, 1995. évi LIII törvény (a továbbiakban: Kvt.) 46. § (1) b) pontja értelmében, a környezet védelme 

érdekében, a IV. Nemzeti Környezetvédelmi Programban foglalt célokkal, feladatokkal összhangban - 

illetékességi területére, önálló Környezetvédelmi Programot készít. 

 

Az első alkalommal elkészített és a Képviselő-testület által elfogadott Budapest Főváros IV. kerület Új-

pest Önkormányzata Környezetvédelmi Programja 2011-2016. és mellékletei – a 2012 évi nyári légszeny-

nyezési vizsgálati jegyzőkönyv és a nyári mérési jegyzőkönyv rövid értékelése, továbbá a 2012 évi téli 

légszennyezési vizsgálati jegyzőkönyv és a téli mérési jegyzőkönyv rövid értékelése – az alábbi internetes 

címen elérhetőek: 

http://www.ujpest.hu/onkormanyzat_kornyezetvedelmi_program 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 2017. májusában a Pannon Natura Kft-t bízta meg a 

2011-2016 közötti évekre vonatkozó települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálatával és a 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 2017-2022 közötti évekre vonatkozó települési 

Környezetvédelmi Programjának megalkotásával.  

 

A 2017-2022 Környezetvédelmi Program megalkotásának és kijavításának, a Kvt. 48/F § (1)-(3) bekez-

dése alapján  szükségessé vált széleskörű egyeztetések átvezetésének, visszaellenőrzésének jelentős idő-

igénye miatt a határidők módosításával a 2017-es év a tervidőszak indító éve helyett bázisévvé vált, való-

jában a programban szerepeltetett adatok összegyűjtésének az éve volt, így a tervezés bázisévei a 2014-

2017 évek, a tervidőszak pedig 2018-2023 évekre módosult. 

 

A Kvt. 46.§ (1) e) pontja alapján a helyi önkormányzat környezetvédelmi feladatai közé tartozik, hogy 

elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén. A Települési Környezetvédelmi Program 

készítése kapcsán az önkormányzatok saját hatáskörükben döntik el, hogy végeznek-e a környezeti ele-

mekre vonatkozó helyi méréseket, mivel környezetvédelmi jogszabály ezt nem teszi kötelezővé számuk-

ra. Ilyen környezettudatos megoldást vállal Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzata is, amikor le-

vegőterhelés vizsgálatokat végeztet a kerület hat kijelölt pontján. Ezzel fontos tájékoztató adatokat nyer a 

kerület egyes területei levegőminőségének állapotára vonatkozóan. Ennek előzménye a 2011-2016 évi 

települési környezetvédelmi program mellékleteként szereplő méréssorozat.  

 

A 2018 évi augusztusi nyári légszennyezési vizsgálati jegyzőkönyv és nyári mérési jegyzőkönyv rövid 

értékelése a Budapest Főváros IV. kerület Újpest 2018-2023 évekre vonatkozó Környezetvédelmi Prog-

ram - elfogadása esetén - mellékleteként kerül ismertetésre Újpest honlapján a lakosság folyamatos tájé-

koztatása érdekében a Kvt 48/F. § (6) bekezdésére figyelemmel. 
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A téli légszennyezési vizsgálati mérések várhatóan 2019 januárjában kerülnek elvégzésre, tekintettel arra, 

hogy 2018. november közepéig a meleg időjárás miatt nem alakulhatott ki a fűtési szezonra jellemző le-

vegő összetétel. A téli mérési jegyzőkönyv és annak rövid értékelése a lakosság tájékoztatása érdekében a 

Program mellékleteként az Újpest honlapján lesz elérhető.  

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdése az aláb-

biakat írja elő: 

 

„A települési önkormányzat (Budapesten a Fővárosi Önkormányzat is) a környezet védelme érde-

kében… 

b) önálló települési környezetvédelmi programot dolgoz ki a 48/E. §-ban foglaltak szerint, amelyet 

képviselő-testülete (közgyűlése) hagy jóvá;…” 

 

Ugyanezen jogszabály 48/E. § (1) bekezdése felsorolja a környezetvédelmi program kötelező tartalmi 

elemeit és a következőket foglalja magába: 

„A települési környezetvédelmi programnak a település adottságaival, sajátosságaival és gazdasági lehe-

tőségeivel összhangban - a 48/B. § (2) bekezdésben foglaltakon túl - tartalmaznia kell 

a) a légszennyezettség-csökkentési intézkedési programmal, valamint a légszennyezéssel, 

b) a zaj és rezgés elleni védelemmel, a külön jogszabály alapján stratégiai zajtérkép készítésére kötelezett 

települési önkormányzatok esetén a stratégiai zajtérképek alapján készítendő intézkedési tervekkel, 

c) a zöldfelület-gazdálkodással, 

d) a települési környezet és a közterületek tisztaságával, 

e) az ivóvízellátással, 

f) a települési csapadékvíz-gazdálkodással, 

g) a kommunális szennyvízkezeléssel, 

h) a településihulladék-gazdálkodással, 

i) az energiagazdálkodással, 

j) a közlekedés- és szállításszervezéssel, 

k) a feltételezhető rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárításával és a környezetkárosodás csökkentésé-

vel 

kapcsolatos feladatokat és előírásokat. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a települési környezetvédelmi program - a település adottságaival, 

sajátosságaival és gazdasági lehetőségeivel összhangban - tartalmazhatja 

a) a települési környezet minőségének, környezetbiztonságának, környezet-egészségügyi állapotának javí-

tása, valamint a természeti értékek védelme és fenntartható használata érdekében különösen: 

aa) a területhasználattal, 

ab) a földtani képződmények védelmével, 

ac) a talaj, illetve termőföld védelmével, 

ad) a felszíni és felszín alatti vizek, vízbázisok védelmével, 

ae) a rekultivációval és rehabilitációval, 

af) a természet- és tájvédelemmel, 

ag) az épített környezet védelmével, 

ah) az ár- és belvízgazdálkodással, 

ai) az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével, az éghajlatváltozás várható helyi hatásaihoz 

való alkalmazkodással, 

b) a környezeti neveléssel, tájékoztatással és a társadalmi részvétellel 

kapcsolatos feladatokat és előírásokat. 

(3) A települési önkormányzat gondoskodik a települési környezetvédelmi programban foglalt feladatok 

végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek biztosításáról, és figyelemmel kíséri a feladatok ellátását.” 

 

A fentiekben rögzített tartalommal kidolgozott környezetvédelmi program tervezet a Kvt. 48/F. § (1) be-

kezdésének megfelelő hatóságokkal, (Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi 

és Természetvédelmi Főosztály, 1072 Bp, Nagy Diófa utca 10-12.; BFKH XIV. kerületi Hivatala, 1590 

Bp, , Pf. 101, Pest Megyei Kormányhivatal, Földhivatali Főosztály, 1135 Bp, Lehel út 43-47.; Budapest 

Főváros Kormányhivatala V. kerületi Hivatala, Hatósági Főosztály, Népegészségügyi Osztály, 1055 Bu-

dapest Kossuth tér 13-15., Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Igazgató-helyettesi Szervezet Ka-

tasztrófavédelmi Hatósági Osztály, 1081 Bp, Dologház utca 1.; Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, 
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1088 Bp, Rákóczi út 41., Bp. Főváros Önkormányzata, 1052 Bp, Városház u. 9-11.) szervezetekkel 

egyeztetésre került.  

 

A jelen előterjesztés mellékletét képezi az elkészült és az elfogadásra javasolt Budapest Főváros IV. kerü-

let Újpest Önkormányzata Környezetvédelmi Programja 2018-2023 évekre vonatkozóan és a Budapest 

Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 2011-2016 közötti évekre vonatkozó települési Környezetvé-

delmi Programjának felülvizsgálata illetve a 2018 augusztusában elvégzett környezeti levegő vizsgálat és 

annak kiértékelése. 

 

A Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság a Képviselő-testület számára a 2018. december 7-ei 

ülésén megtárgyalta és a 38/2018. (XII.07.) számú határozatával elfogadásra javasolta Budapest Főváros 

IV. kerület Újpest Önkormányzata 2018-2023 közötti évekre vonatkozó települési Környezetvédelmi 

Programját.  
 

Budapest, 2018. december 10. 

 

     Tisztelettel: 

 

 

                    Rádi Attila 

                  alpolgármester 

 

 

Határozati javaslat: 

 

A Képviselő-testület jóváhagyja és elfogadja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 

2018-2023 közötti évekre vonatkozó települési Környezetvédelmi Programját és felkéri a Polgármestert, 

hogy a Programban foglaltak végrehajtásáról intézkedjék. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: folyamatos, a program által részletezettek szerint 

 
Készítette: 

Szilágyiné Fábián Edit környezetvédelmi ügyintéző  

Jóváhagyta: 

 


