
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javaslat 

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a Környezetvédelmi 

Intézkedési Tervhez biztosított keretösszeg felosztására 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Előterjesztő:  Polgármester 

 Előkészítette: PH. Településfejlesztési O. 

 

 

Ó z d, 2022. december 2.  



Tisztelt Képviselő-testület!  

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben az 

önkormányzatok kiemelten ellátandó feladatai között szerepel a helyi környezet- és 

természetvédelem. Ezen túlmenően számos egyéb kötelezően ellátandó önkormányzati feladat 

(hulladékgazdálkodás, szennyvízkezelés, stb.) is jelentős környezetvédelmi hatással bír. A 

környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben (a 

továbbiakban: Ktv.) külön fejezet foglalkozik a helyi önkormányzatok környezetvédelmi 

feladataival. Az önkormányzat környezetvédelmi feladatai közé tartozik többek között a 

környezet állapotának elemzése, értékelése, erről a lakosság tájékoztatása, települési 

környezetvédelmi program megalkotása, a program végrehajtásának biztosítása. 

Környezetvédelmi feladatai megoldásának elősegítése érdekében a települési önkormányzat 

önkormányzati környezetvédelmi alapot hozhat létre. A talajterhelési díj és a 

környezetvédelmi bírságok jogszabályban meghatározott része abban az esetben illeti meg az 

önkormányzatot, ha környezetvédelmi alapot hoz létre. Ózd Város Önkormányzata az 5/1997. 

(III.10.) önkormányzati rendeletével döntött az önkormányzati környezetvédelmi alap 

létrehozásáról. Az elmúlt évben 4 261 E Ft volt a környezetvédelmi alap bevételeként 

kezelendő önkormányzati bevétel, mely a talajterhelési díjból, valamint környezetvédelmi 

bírságból származott. A Ktv. és a helyi rendelet értelmében a környezetvédelmi alap 

bevételét környezetvédelmi célra kell felhasználni.  

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2022. (I.28.) önkormányzati 

rendeletével megállapított 2022. évi költségvetésében 2.000 EFt-ot biztosított kiadási 

előirányzatként a Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz (6. cím, 5. alcím, K3 

kiemelt előirányzat). Az összeget korlátozott mértékénél fogva olyan aktuális feladatokra 

célszerű felhasználni, ahol a rendelkezésre álló források kisebb léptékű kiegészítése is 

érzékelhető eredménnyel jár, illetve elősegíti a feladatok eredményesebb ellátását.  

A keret felosztására az alábbi javaslatot teszem: 

1. Közterületi fasorok, sövények telepítésére, a kivágásra került fák, bokrok pótlása, 

részben a fásított zöldterületek növelése érdekében. A rendelkezésre álló keretösszegből 

500 EFt felhasználását javaslom igényes növényanyaggal (koros fákkal) történő 

útmenti fasorok, sövények kialakítására. 

2. A közterületek tisztasága érdekében szükséges, hogy megfelelő sűrűséggel legyenek 

kihelyezve közterületi hulladékgyűjtők. A kihelyezett edények a rongálások és a 

természetes avulás miatt is folyamatosan pótlásra szorulnak. Hasonló a helyzet az 

egyéb, a közterületek használatához kapcsolódó utcabútorokkal (közterületre kihelyezett 

padok, stb.). A keretből 500 EFt felhasználását javaslom a közterületeken (beleértve a 

kutyafuttatók területét is) jelenleg használt hulladékgyűjtőkkel csereszabatos új 

hulladékgyűjtők, valamint utcabútorok beszerzésére.  

3. A fenyővel és a lombhullató fafajtákkal betelepített területek esetében szükséges a 

meglévő telepítések tűzkároktól történő megóvása. A tűzkárok elleni védelmet szolgálja 

a tűzvédelmi pászták kialakítása és folyamatos fenntartása, valamint száraz, 

tűzveszélyes időszakokban folyamatos tűzvédelmi szolgálat működtetése – az 

önkormányzati rendeletben is megfogalmazottaknak megfelelően – jelzés és elsődleges 

beavatkozás céllal. A fentiek miatt tűzvédelmi célokra 250 EFt felhasználását javaslom. 



4. Kiemelt feladat a központi fekvésű területeken található parkok fenntartása, folyamatos 

fejlesztése. A 2021. évben McDonald’s települt Ózd városába, melynek ingatlanán a 

zöldfelület igényesen került kialakításra. A McDonald’s ingatlanát körbevevő ózdi 

belterületi, 11505/13 hrsz.-ú közműsáv rendezése az Ózd Város Önkormányzata, mint 

tulajdonos feladata. Az elmúlt időszakban lakossági bejelentés is érkezett, hogy a 

területen gyomok nőnek, ezért annak színvonalas rendezése indokolt. Ezt követően a 

terület karbantartása, fenntartása az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

a közterületek használatáról és a közösségi együttélés egyéb alapvető szabályairól szóló 

16/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete szerint az ózdi McDonald’s feladata lesz. A 

keretből 150 EFt felhasználását javaslom az Ózd, 11505/13 hrsz.-ú ingatlan 

parkosítására. 

5. Az Ózd, Győzelem út végében található levendula ültetvényt az Ózdi Városüzemeltető 

Intézmény közmunka program keretében műveli. A levendula tövek jelenleg 9-10 

évesek. A tövek elöregedtek, folyamatosan pusztulnak ki. Új tövek vásárlásra van 

szükség a levendulás frissítéséhez. Az Ózdi Városüzemeltető Intézmény a levendula 

virágot sokoldalúan felhasználja. Illóolajat, levendulapárnát készít belőle. A keretből 

300 EFt felhasználását javaslom új levendulatövek beszerzésére.  

6. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23. § (1) és (2) bekezdése szerint 

valamennyi forrás védett. Az elmúlt évek aszályos időjárására való tekintettel is 

kiemelten fontos a forrásokat és környezetüket karbantartani, megfelelő műszaki 

megoldással biztosítani a vízkivételt és a vízkivételi hely balesetmentes megközelítését. 

A város területén 10 db nyilvántartott forrás található, melyek szakszerű kiépítése ugyan 

egyidejűleg nem valósítható meg, de a pénzügyi lehetőségek függvényében szakaszosan 

azok rendbetétele indokolt. A keretből 300 EFt felhasználását javaslom a Bíben völgyi 

források és a Kárpáti utca végén található forrás rendbetételére.  

A fentiek figyelembe vételével kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat 

elfogadását. 



Határozati javaslat 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2022. (XII.02.) határozata 

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a Környezetvédelmi Intézkedési Tervhez 

biztosított keretösszeg felosztásáról 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta 

és az alábbi döntést hozta: 

1. A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésben a Környezetvédelmi Intézkedési Terv 

feladataihoz biztosított 2.000 eFt felhasználásáról az alábbiak szerint határoz:  

 Feladatok  
Tervezett 

előirányzat 
Felelős Határidő 

1/1. 

Útmenti fasorok, sövények 

kialakítására igényes növényanyag, 

(koros fák) felhasználásával 

500 e Ft 
Ózdi Városüzemeltető 

Intézmény igazgatója 
2023.04.30. 

1/2. 

Közterületi hulladékgyűjtő edények 

és egyéb utcabútorok beszerzésére 

és kihelyezésére 

500 e Ft 
Ózdi Városüzemeltető 

Intézmény igazgatója 
2022.12.31. 

1/3. 

Veszélyeztetett önkormányzati 

erdőterületeken tűzvédelmi pászták 

karbantartásához 

250 e Ft 
Ózdi Városüzemeltető 

Intézmény igazgatója 
2022.12.31. 

1/4. 
Központi fekvésű területen 

parkosítás 
150 e Ft 

Ózdi Városüzemeltető 

Intézmény igazgatója 
2023.04.30. 

1/5. 

Az Ózd, Győzelem úti levendulás 

frissítése – új levendulatövek 

vásárlása 

300 e Ft 
Ózdi Városüzemeltető 

Intézmény igazgatója 
2023.04.30. 

1/6. 

Természeti erőforrások fenntartása – 

források környezetének rendbetétele 

(Bíben völgy, Kárpáti utca vége) 

300 e Ft 
Ózdi Városüzemeltető 

Intézmény igazgatója 
2023.04.30. 

Összesen: 2.000 e Ft 

2. Az 1. pontban biztosított előirányzatok felhasználását a PH. Településfejlesztési 

Osztállyal előzetesen egyeztetni kell.  

Felelős:  ÓVI igazgatója 

PH. Településfejlesztési Osztály vezetője 

PH. Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezetője 

Határidő:  értelemszerűen  


