Jóváh agyott előterjesztés

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

Ikt. sz.: l / /00 - J(J /2018.
Az ülés száma: l/ 40 - g 120 18.
Az ülés id őpontj a: 20 18. augusztus 2.

Hiv. szám :

ELŐTERJESZTÉS
Rákospalota - Pestújhely - Újpalota „Környezetvédelmi" Közalapítvány 2018. évi őszi és
téli munka- és költségvetési tervéről

Tisztelt Kerület- és Vállalkozásfejlesztési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottság!
A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 20 18. június 12-i
ülésén, a 398/2018. (VI.12.) ök. számú határozatával javasolta a polgármesternek, hogy a
Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat és a Rákospalota - Pestújhely - Újpalota
„Környezetvédelmi" Közalapítvány közötti együttműködési megáll apodást a 2/96-119/20 18.
iktatószámú előte1j esztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal kösse meg. A Felek által
2018. június 26-ai keltezéssel aláírt együttműködési megállapodás jelen e l őterj esztés 1. számú
melléklete.
A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Kerület-és Vállalkozásfej lesztési, Érték-és
Környezetvédelmi Bizottság 2018. június 4-i ülésén a KÉB 44/2018. (VI.4.) számú
határozatával úgy döntött, hogy j avasolj a, hogy a Rákospalota - Pestújhely - Újpalota
„Környezetvédelmi" Közalapítvány készítsen negyedévente projekt- és költségvetési tervet és
azt terjessze a Bizottság elé.
A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képvi selő -testül ete a 2018. június 12-i
ülésén, a 400/2018. (VI.12.) ök. számú határozatával úgy döntött, hogy a „Környezetvédelmi"
Közalapítvány készítsen negyedévente projekt-és költségvetési tervet, és azt terjessze a
Kerület-és Vállalkozásfejlesztési, Érték-és Környezetvédelmi Bizottság elé.
A Rákospalota - Pestújhely - Újpalota „Környezetvédelmi" Közalapítvány kuratóriumi elnöke
által összeállított, a 2018. évi hátral évő hónapj aira vonatkozó mm1ka- és költségvetési terve
j elen előterjesztés 2. számú melléklete.
Kérem a ti sztelt Bi zottságot az előte1jesztés megtárgyalására és a Rákospalota - Pestújhely Új palota „Környezetvédelmi" Közalapítványnak a 2018. év hátralévő hónapjaira vonatkozó
munka- és költségvetési terv elfogadására.
Budapest, 2018. július,;?."

Jfu~~\L\
Németh Angéla
alpolgármester

Mellékletek:
1. A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat és a Rákospalota - Pestújhely - Újpalota
„Környezetvédelmi" Közalapítvány közötti együttműkö dés i megállapodás

2. A Rákospalota - Pestújhel y - Újpalota „Környezetvédelmi" Közalapítvány munka- és
költségvetési terve a 2018. év hátralévő hónapj aira
Témafelelős :

Polgármesteri Kabinet

Jegyzői láttamozás: 2018. július ~ ."
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Határozati javaslat:
A Kerület-és Vállalkozásfejlesztési, Érték-és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy
elfogadja az „ „ „ . „ „ „ „ „iktatószámú előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal
a Rákospalota - Pestújhely - Újpalota „Környezetvédelmi" Közalapítványnak a 2018. év
hátralévő hónapjaira vonatkozó munka-és költségvetési tervét.
Felelős:

polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester
2018. augusztus 2. (döntésre), 2018. december 31. (végrehajtásra)

Határidő:

A határozat elfogadásához

egyszerű

szavazattöbbség szükséges.

(Jogszabály: A helyi környezet véd e lmérő l szóló 20/2002. (Y il.2.) ök. rendelet 5/A§ és 5/C §)
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S_zJ?rzödé&»rimn.;_ (í5~~0 1&._O'gyirms~Ju: 1127.5-312018 Téma folelOs: l'olg:innesceri Kabinet
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F.GYCTTMÜKÖDÉST MF:G ..\LLAPODÁS
amely létrej ött

egyrészrő l

Budapest Flíváros XV. kcti llcli Önkormáoywl
( 1153 n udapest, Bocskai utca 1-3.)
adószéíma: 15735784 -2-42
J>lR törzsszám: 735782
képv iseli: Németh Angéla polgármesteri j ogkiirbcn elj á ró a lpo lgárm ester
(a továbhiak han: Önkormányza t), másrészről

IUkosp11lota - l'estújhely - Újpalota „Kiirnyczctvédclmi'' Közalapítvány
Székhelye: 1 153 Budapes t, ílocskai utca 1 3.
Nyi lvanuntási száma: 0 1-0 1-0003302
Adószáma: l 80<13389-1-42
Számlaszáma: OTP Bank Nyrt. 117 15007-2034 51 76
képviseli: Makai Ferenc k uratóriumi elnök
(a továbbiakhan: Köza lapítvány, ;i továbbiakba n együtt: Felek) között a Budapes t Főváros XV.
kerület Rákospalota, Pesrújhely, Újpalota Önkormfmyzata Képvisclö-testülctének a hel yi környezet
védelméről szóló 2012002. (VII.2.) ök. rendelete SIC. ~ -a alapján, az al ulírott he lyen és i d ő ben az
alábbi fe ltételek.ke l:
1. Jelen cgylitlmüködési megállapod ás (a tovó bbiakban : m egállapodás) célj a a Kö.ailapítváoy
nktiv szerep váJ!alásának biztosítása U7. Önkmmányzat környezetvédelmi fe ladatainak
ellótásában.
2. A Közalapítvány vállalja o Budapest Föváros XV. kcrült:ti lakosság közvetlen
lakókörnyezetének és 7ö ldterü leceinek tisztaságát, rendezettségét, rendszeres gondozását
elősegítő nkciók és rendezvények megvalósítását: környezetvédelmi és tem1észetvédelmi
szernléletfom1álás t a Budapest Föváros XV . kerületi letkussúg körében, az íinko nnó ny;'.al
környezetvédelmi progrnmja végreh ajtásában való közrcmiiködést, a már beküvl!lkezett
környezeti károk mérsékléséhez tls a kö rnyezeti ártalmak mcgc lMéséhcz való h ozzájílrulást.
3. A fenti feladatok ellátása érdekében a helyi kö rnyezet védelm érő l szóló 20/2002. (V lf. 2.) ök.
rendelet 5//\.. ~ b) pontja alapján az Önkormány:t.at a Kömyc:t.etvtidelmi /\lap terhére a
kö ltségvetési rendelethen meghatározott módon és arány ban fomi.sl biztosít.
4. A Közalapítvány va.Jlalja, hogy a Kömye7.etvédel mi Alapból j uttatott forrá st ki:z.Arólag a
megállapodás 2. pontjában rncgbat<\ro:wtl célokra ford ítja.
5. A Közalapítvány jogosult a Kö rnyezetvéd elm i A lapból juttatott foll"ás terhére a 2. pontban
meghatározoll célo k elérése érdekében a kerületi lakosok és a kcrült!lbcn tcvékcnykcdö
szervezetek rés;1.é re pályá;1.ati úton támogatást ll)'l~jta ni o Budapest Föváros XV. kerület
Rílko~ pulota. Pestújhely, Újpalota Önkonnanyzata Képvi selö-test!l letének az önkormáuyznt
á ltal nyújtott pénzbeli támoga!!\sokról szóló 6/20 17. (111. l.) linkonnányzati rendeletében
meghatáro-1011 feltételekke l.
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KC\znlapítvtiny a 2. pnntb::in részktczctl fd ad111ok el lát;°lsa érdekében S'.lCrvc?.ell
programokról költségterv. valamin! rcnde1.vények escrébcn meg.hívó .:s kölrségtcrv
mcgk iildésével elöze1csen ciljék.oztatja :1 polgánncsterl.
7. A 6. pont szerinti progrnmokról, valamint a Környezetvétk lm i Alap lerhére biztos íto ll fo rrás
lelhns7J1álásáró l a Közah1pitvá11y a polgá1m estemek évente szakmai és pénzilgyi beszámolót
nyújt he n költségvetési tárgyévet kövctú január 3 1-ig. /•, Köz.alapítvány n polgármester
kérés.: re esetj jel leggcl évk.üzhen is kés7.ít szakmui és pénzügyi besz.iunolól.
R. Jelen megállapodíL~ n megkötésének napjától hatályos és határozatlan időre szól.
9. A Felek bármelyike jogosult a jeli:11 megállapodást fi másik fc lhez inté7.ett cgyol<lalú, inísbeli
nyilatko7nttal 90 uapos tdmondási határidövc l, a tnrgyév december 3 1. napjtlra felmondani.
IO. Jelen megnllapodás a Feh:k c:gye'l~'\ akarata esetén. ki7Jiról ng írásban módosítható.
11. A Felek kij elentik, hogy a tc:ljes í t ~s érdekt:bcn egyiillmüködnck, vita esetén kötelesek
ál láspoutiuikat egye7.tcrni és bék(·s úton történő megállapodásra törekedni. A tárgyalások
eredmén)'1elenségc esetén jogv itáik rendezésére a hiróság hat~L~ k öré r és illetékességét az
:lltalános s7.abályok szerint <i llapí~ják meg.
12. Jelen megállapodósban nem rögziletl kérdésekben a l'tk-han fog laltak az irányadóak.
13. Jelen megállapodás a 398 - 400/2018. ( Vl. 12.) ök. számú határozatokon alapul.
14. Jelen megállapodás 4 eredeti példányban kés?.Ult. amelyet a Felá elol vasás és értelmezés
után, mint aknrar ukkal mi11denhen egyezöt, jóváhagyólag írtnk alti.
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Önkormán)'7.nt
kcpv.: ~émeth Angéla
polgármesteri jogkörben eljáró alpolgó1111cs1er

Pénzíigyileg ellenjcgi .:em
íludapcst, 2018 .. L .. „Ar,-;

1 , j

.'.::-'. „:...f:

képv. : Mnkai Ferenc kuratóri umi elnök
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3 . Potgónncstcri Kabinet
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Rákospalota - Pestújhely - Újpalota „Környezetvédelmi" Közalapítvány
2018. évi őszi és téli munka- és költségvetési tervéről

FOGADJ ÖRÖKBE EGY KUKÁT!

Meghirdetjük cégeknek és civil szervezeteknek, hogy örökbe fogadhatnak egy kukát.
Az alapítvány vesz 8 db csíktartós kukát, és a fokozottan szennyezett helyekre
kihelyezi, ezzel példát mutatva a cégeknek! Civilek esetében , csak a fenntartási
költségeket kell éves szinten állniuk (ürítés). Cégeknél a kuka kihelyezése,
megvásárlása, és karbantartása a költség. A szemeteseken az alábbiak lesznek
láthatók: nekünk fontos a kerület tisztasága, támogató lógó, reméljük nektek is. Célja
hogy a buszmegállók környékén tapasztalható csikk szőnyegek meg szűnjenek!
Tervezett költség: a kukák vételára, kihelyezési, és éves karbantartási költség :
1 200 OOO Ft
Összesen: 1 200 OOO Ft
SZEMLÉLETFORMÁLÓ KIRÁNDULÁS!

Célja a kerületben működő Szemléletformáló és Újrahasználati Központ (SZÚK)
megismertetése a lakossággal. Ezáltal csökkenthető az illegális hulladék lerakás!
Ingyenes buszjárattal visszük ki az érdeklődőket a SZÚK-ba, valamint az égető
műbe . Ott megismerhetik az ingyenes hulladék lerakás feltételeit, illetve pikniken
vehetnek részt. A busz Rákospalotán, Pestújhelyen, és Újpalotán szedné fel a
lakosokat, és majd ide is vinné vissza őket. A kirándulást három alakalommal
szerveznénk meg.
Tervezett költség/alkalom:
• busz 150 OOO Ft
• piknik 150 OOO Ft
Összesen: 300 OOO Ft

Makai Ferenc sk.
Rákospalota - Pestújhely - Újpalota „Környezetvédelmi" Közalapítvány Kuratóriumi
elnöke

