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A határozat elfogadásához minősített többség szükséges a Mök tv. 50.§-a 
alapján . 

 
 



ELŐTERJESZTÉS 

 
Tárgy:  Javaslat Stratégiai Zajtérkép elkészítésére létrehozott 

Önkormányzati Társulás megszüntetésére 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az Európai Unió Bizottsága és az Európai Unió Tanácsa 2002-ben fogadta el a 
környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 2002/49/EK irányelvet. Az 
irányelv magyarországi átvétele során a kötelező önkormányzati feladat 
meghatározásáról a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 
LIII. törvény (továbbiakban Kvt.) 46. § (4) bekezdése és a környezeti zaj 
értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X.20.) Kormányrendelet 
(továbbiakban: kormányrendelet) 1.§ (3) bekezdés a) pontja rendelkezik. 

Az első stratégiai zajtérkép és az arra épülő intézkedési terv elkészítésére a 
KIOP (Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program) - a 
„Levegőszennyezés és zajterhelés mérése" Központi Projekt (továbbiakban: 
Projekt) keretében „Budapest és vonzáskörzete zajtérképe" címmel - pályázati 
úton biztosított lehetőséget Budapest és vonzáskörzete (Budakalász, 
Budakeszi, Budaörs, Budapest, Csömör, Diósd, Dunaharaszti, Dunakeszi, Érd, 
Fót, Gyál, Halásztelek, Kerepes, Kistarcsa, Pécel, Pomáz, Solymár, Szentendre, 
Szigetszentmiklós, Törökbálint, Üröm, Vecsés) településeinek számára. 

Az önkormányzatok a pályázatban történő együttműködésre 2005-ben 
Együttműködési Megállapodást, majd Társulási megállapodást kötöttek. 
A Társulási megállapodás a zajtérkép készítésére kötelezett önkormányzatok 
számára keretet biztosított a kormányrendeletben meghatározott feladatok 
összehangolt és együttes végrehajtására. A Projekt végrehajtása az 
önkormányzatok részéről saját forrás bevonását akkor nem igényelte. 
 
Tarlós István főpolgármester 2012. december 14-én kelt levelében tájékoztatott, 
hogy a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X.20.) 
kormányrendelet (a továbbiakban: kormányendelet) alapján kötelező feladatként 
meghatározott stratégiai zajtérkép és a hozzá tartozó intézkedési terv 
megújításának önkormányzati társulásban történő megoldása – központi 
költségvetési forrás hiányában - a továbbiakban nem lehetséges.  
A fenti feladat végrehajtására az önkormányzatok határozatlan időre Társulási 
megállapodást kötöttek (2188/2005. (09.29.) Főv. Kgy. határozat). A Társulási 
megállapodás a zajtérkép készítésére kötelezett önkormányzatok számára keretet 
biztosított a kormányrendeletben meghatározott feladatok összehangolt és 
együttes végrehajtására. A Társulási megállapodás alapján a partner 
önkormányzatok meghatalmazták a Fővárosi Önkormányzatot, hogy nevükben 
eljárjon, képviseletüket elássa és a Közreműködő Szervezettel a kapcsolatot 
fenntartsa. 



A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
146.§ (1) bekezdése szerint a törvény hatálybalépése előtt kötött Önkormányzati 
Társulási megállapodásokat a képviselő-testületek felülvizsgálják és a törvény 
rendelkezéseinek megfelelően módosítják, a törvény hatályba lépését követő hat 
hónapon belül.  
Tekintettel a fenti körülményekre a Fővárosi Önkormányzat kezdeményezte a 
Stratégiai zajtérkép és a hozzá tartozó intézkedési terv megújítására létrehozott 
társulás (a továbbiakban: Társulás) megszüntetését. A Budapest és 
Vonzáskörzete Települési Önkormányzatai Társulási megállapodása szerint a 
Tagok képviselő-testületei mindegyikének minősített többséggel hozott döntése 
szükséges a Társulás megszüntetéséhez. A Tagok és a Társulás 
megszüntetéséről a kezdeményezés megküldésétől számított hatvan napon belül 
döntenek.  
A döntésben a Társulás megszűnésének hatályát egységesen 2014. február 20. 
napjában kell megállapítani, tekintettel arra, hogy a Társulás megszüntetése csak 
a projekt zárójelentésének elfogadását követő 5 év lejárta után lehetséges.  
Tarlós István főpolgármester úr levélben kérte a Társulás 
tagönkormányzatainak polgármestereit, hogy kezdeményezzenek a 
kormányrendeletben meghatározott kötelező önkormányzati feladat 
végrehajtására létrehozott Társulás megszüntetéséről szóló képviselő-
testületi döntést, és a döntést tartalmazó határozatot a Főpolgármesteri Hivatal 
Városüzemeltetési Főosztálya részére küldjék meg. 
A Fővárosi Önkormányzat tájékoztatott, hogy a zárójelentés elfogadását 
követően a projekt öt évig tartó fenntartási időszakában évente egyszer esedékes 
nyomonkövetési jelentést a 2013. évben a Közreműködő Szervezetnek 
benyújtotta.  
Melléklet: Budapest Főváros Főpolgármesterének FPH061/1792-5/2013 
iktatószámú. Levele 
Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kormányrendelet 8. § (1) 
bekezdése szerint a stratégiai zajtérképet ötévente felül kell vizsgálni, azaz a 
megújított zajtérképet 2012. június 30-ig kellett volna elkészíteni, az erre 
épülő intézkedési tervet 2013. június végéig kell elkészíteni. Ezen feladatok 
elvégzését az önkormányzatoknak már saját forrásból kell biztosítaniuk. 

A fentiekre tekintettel 2012-ben Budapest Főváros Önkormányzata javasolta egy 
új Társulási megállapodás előkészítését, illetve az előkészítés megkezdésének 
engedélyezését, mivel a Társulási megállapodás nem rendelkezett a korábban 
létrehozott zajtérképek fenntartásáról, valamint azok és az intézkedési tervek 
ismételt megújításáról, a megújítás költségeinek viseléséről. 

Az új Társulási megállapodás célja az lett volna, hogy a társult önkormányzatok 
számára keretet biztosítson a jogszabályban meghatározott feladatok 
összehangolt és együttes végrehajtásához, fenntartsa a szükséges együttműködés 
kapcsolati rendszerét, valamint hogy a zajtérkép elkészítésére kötelezett 
önkormányzatok járuljanak hozzá a működtetési és rendszeres megújítási 
feladatok végrehajtásának költségeihez. 
 



A projekt lebonyolítására végül nem jött létre új Társulási megállapodás 
egyrészt azért, mivel Budapest Főváros Önkormányzata nem adott választ arra 
vonatkozólag, hogy a társulásban való részvétel önkormányzatoknak várhatóan 
milyen költséget jelent (forintosítva: a zajtérképek és intézkedési tervek 
megújításához és karbantartásához szükséges önkormányzatokra eső költség, 
társulati díj stb.).  
Másrészt azért, mert az előkészítő tárgyalások során látható volt, hogy a 
települések többségének nincs anyagi lehetősége arra, hogy a várhatóan rá 
háruló részt finanszírozza. Harmadrészt azért, mert a gesztori feladatokat ellátó 
Fővárosi Önkormányzat (2012. május 30. napján kelt) levelében hiába jelezte a 
központi költségvetésnek, hogy KEOP forrás hiányában nincs anyagi forrásuk 
az önkormányzatoknak a feladat megvalósítására.  
A jogszabályi kötelezettség teljesítésének érdekében egyes települések már 
önállóan elkészítették a zajtérkép felülvizsgálatát. A 22 település közül 
információink szerint 5-7 település készítette el, ill. folyamatban van a 
megújított zajtérkép elkészítése.  
A feladat elvégzésére előreláthatólag a jövő évben sem mutatkozik városunkban 
forrás, ezért 2013.március 18-án kelt levelünkben jeleztük a 
Belügyminisztériumnak és a Vidékfejlesztési Minisztériumnak, hogy 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 117. § 
(1) bekezdés a) pontja alapján kérjük a központi költségvetésben támogatás 
biztosítását a feladatra, ill. amennyiben a feladat kivitelezése nem tűr halasztást, 
úgy kérjük költségvetési átcsoportosítással szíveskedjenek biztosítani a feladat 
végrehajtásához szükséges összeget. 

A fentiek alapján a stratégiai zajtérkép és a hozzá tartozó intézkedési terv 
megújításának önkormányzati társulásban történő megoldása a továbbiakban 
nem lehetséges, ezért nem szükséges továbbiakban a Társulás fenntartása.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. 
 

Határozati javaslat: 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a stratégiai 
zajtérkép létrehozására alakított Budapest és Vonzáskörzete Települési 
Önkormányzatai Társulás megszüntetésével 2014. február 20-i hatállyal. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

Budakalász, 2013. június 17. 

Rogán László 
Polgármester 

 


