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Tisztelt Közgyűlés!
A Közgyűlés a 2014. július 10-ei ülésén a 147/2014. (VII. 10.) határozatával fogadta el Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzatának deregulációs ütemtervét.
A deregulációs ütemterv alapján 2015. IV. negyedévében az Önkormányzati Környezetvédelmi
Alap létesítéséről szóló 5/1998. (II. 20.) Kr. számú rendeletet (továbbiakban: Rendelet) az illetékes
szakosztály a fenti határozatban foglaltaknak megfelelően felülvizsgálta és ennek eredményeként új
rendelet megalkotására tett javaslatot.
A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 58. § (1)
bekezdése lehetővé teszi az önkormányzatok számára az Önkormányzati Környezetvédelmi
Alap (továbbiakban: Alap) létrehozását.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 1998 februárjában fogadta el a jelenleg
is hatályos Rendeletet, amely az azóta eltelt időben többször is (2007-ben, 2011-ben) módosításra
került.
A legutolsó felülvizsgálat, azaz 2011 óta jelentős változások mentek végbe a környezetvédelmi és
természetvédelmi irányelvek értelmezésében és jelentőségében, ezen okok miatt a Rendelet elavult,
használata nehézkessé vált. A jogszabály deregulációs felülvizsgálata során megvizsgáltuk, hogy az
Alap milyen módon működik, a jogszabályok milyen bevételi forrásokat írnak elő, és mely
kiadásokat támogatnak.
A felülvizsgálat során kiderült, hogy az elmúlt években az Alapba az Önkormányzat
környezetvédelmi célokra elkülönített bevételei mellett, a talajterhelési díjból származó bevételek
kerültek befizetésre.
Az Alapból kifizetések is történtek, többek között környezetvédelmi témájú felmérésekre (pl.
Nagyerdő cönológiai vizsgálata), a város Környezeti Atlaszának és Környezetvédelmi
Programjának elkészíttetésére és az illegális hulladéklerakók felszámolására.
Az Alapból pályázat kiírására nem került sor.
A fent leírtakra tekintettel a Városfejlesztési Főosztály új rendelet megalkotását javasolja, mely új
rendeletben a Ktv.-ben, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben és a
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvényben meghatározott természet- és
környezetvédelmi célok is megjelennek, valamint az önkormányzat helyi jelentőségű természeti
értékek védelméről szóló rendeletében kijelölt természetvédelmi területek és természeti emlékek
fejlesztésére és fenntartására is fedezet biztosítható.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése szerint a
jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes
hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a Közgyűlést tájékoztatni kell.
A Rendelet módosításának várható következményeiről az alábbi tájékoztatást adom:
1. A Rendelet módosításának valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:
a) Gazdasági, költségvetési hatásai: A módosításnak köszönhetően a Környezetvédelmi Alap
alapszerűen fog működni, azaz a Rendeletben meghatározott bevételek teljesülése után, azok
polgármesteri határozattal kerülnek az Alap költségvetési sorára.
b) Társadalmi hatása: Az Alap létrehozása lehetőséget nyújt a lakosság számára a környezet- és
természetvédelem helyi problémáinak megoldásában való aktív részvételre az adományozás
lehetőségén keresztül, valamint a kötelező év végi beszámolóban láthatóvá válik az általuk kifejezetten természet- és környezetvédelmi célokra - befizetett összegek felhasználása.
c) Környezeti és egészségi következményei: A helyi jelentőségű védett természeti értékek
fenntarthatósága és fejlesztése az Alap bevételeiből finanszírozhatóvá válik. A környezeti nevelés
pályázatok útján biztosítható.
d) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A Rendelet módosítása az adminisztratív
terheket jelentősen nem befolyásolja, a már meglevő rendszer képes ellátni a szükséges feladatot

az eltelt időszakhoz hasonlóan.
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A Rendelet módosítását a jogalkotásról szóló jogszabályoknak való maradéktalan
megfelelés, továbbá a jelenleg hatályos rendelet fent részletezett hiányosságai indokolják.
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A
Rendelet módosítása számottevő többletmunkát nem eredményez, az alkalmazásához szükséges
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a közgyűlési előterjesztésben leírtak alapján Debrecen Megyei
Jogú Város Önkormányzati Környezetvédelmi Alap működéséről szóló rendelet-tervezetét
megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.
Debrecen, 2016. február 18.
Városfejlesztési Főosztály
vezetője

