Z Á H O N Y VÁROS
Önkormányzati Képviselő-testületének
38/2004. /XII.27./
Önkormányzati rendelete
A helyi környezetvédelmi alap létrehozásáról
EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 19/2009. /XII.22./ önkormányzati rendelettel
Záhony Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §
(1) bekezdése, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 58
§-a alapján a helyi Környezetvédelmi Alapról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet célja

1. §
Záhony Város Önkormányzata a környezetvédelmi feladatainak elősegítése, megoldása
érdekében önkormányzati Környezetvédelmi Alapot /továbbiakban: Alap/ hoz létre.
A rendelet célja, hogy meghatározza az Alap forrását, felhasználási, illetve gazdálkodási
rendjét. Megnevezése: Záhony Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Alapja.
A rendelet hatálya
2. §
A rendelet hatálya kiterjed minden olyan természetes és jogi személyre, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, vagy amelyek Záhony város
közigazgatási területén a környezettel kapcsolatban jogokkal rendelkeznek, illetve akiket,
vagy amelyeket kötelezettségek terhelnek, valamint a környezetet igénybe vevő, terhelő,
veszélyeztető, illetőleg szennyező tevékenységet folytatnak /a továbbiakban:
környezethasználó/.
A környezetvédelmi alap bevételei
3. §
/1/ A környezetvédelmi alap bevételei:
a.) A települési önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság
teljes összege.

b.) A területi környezetvédelmi hatóság által az önkormányzat területén jogerősen
kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének 30 %-a.
c.) A környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben
meghatározott része.
d.) A települési önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített
összege.
e.) Egyéb bevételek.

Az alap felhasználása
4. §
Az alap felhasználásának terveiről és keretösszegéről az éves költségvetésről szóló
rendeletében Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt.
Az Alap Záhony város közigazgatási területén kizárólag a következő célokra használható
fel:
a.) a környezetvédelmi szempontból károsodott környezet javítása, helyreállítása,
b.) az emberi egészségvédelme, az életminőség javítása,
c.) a levegőtisztaság védelme, a légszennyezettség mértékének tartósan a határérték alá
való csökkentése, levegőtisztaság-védelmi beruházások pályázatok útján való
elősegítése,
d.) felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi védelme, a vizek tisztaságának
védelme, a vizek szennyeződésének megakadályozása, víztisztaság-védelmi
beruházások pályázatok útján való támogatása,
e.) lakossági bejelentések, panaszok indokoltságát eldöntő műszeres mérések,
f.) a helyi természeti értékek és erőforrások megőrzése, fenntartása, a város
zöldterületeinek védelme, parkok területének növelése,
g.) környezetvédelemről szóló tájékoztatások, előadások, a lakosság tudat- és
szemléletformálás költségeinek fedezése, különös tekintettel az ifjúság
környezetvédelmi nevelésére,
h.) környezetvédelmi vizsgálatok, felmérések, tanulmányok készítése,
i.) a város környezetvédelmi adatbázisának és környezetvédelmi információs
rendszerének létrehozása, csatlakozás az országos monitoring hálózathoz,
j.) környezetvédelmi célokat szolgáló pályázatok támogatása,
Az Alapba befolyt összeget, mely az (1) bekezdésben foglaltak szerint nem került
felhasználásra, lekötött betétként kell kezelni.
Az Alap bevételei más célokra még ideiglenesen sem vonhatók el. Az Alap előző évről
megmarad pénzösszegét a következő költségvetési évre át kell vinni.

Az alap kezelése
5. §
Az Alap számviteli szabályainak megfelelő elszámolásáért a polgármester felelős. Az
Alap felhasználásáról évente egyszer a polgármester az éves költségvetés végrehajtásáról
szóló rendeletében köteles beszámolni a képviselő-testületnek.
Az alapba befolyt összegeket és az onnan történő kifizetéseket Záhony Város
Polgármesteri Hivatalának egyszámlájától elkülönített számlán kell kezelni és
nyilvántartani.
Záró rendelkezés
6. §
Ez a rendelet 2005. január 01. napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
7. §.*
Jogharmonizációs záradék
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK számú irányelvével harmonizál, annak előírásaival ellentétes rendelkezést
nem tartalmaz.
Záhony, 2004. december 20.

Háda Imre sk.
polgármester

Belinszky Béla sk.
címzetes főjegyző

*Módosította a 19/2009. /XII.22./ Ör., kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetése napját követő napon
hatályát veszti

