
Elıterjesztés és általános indoklás  
a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló  

25/2009. (XI. 30.) sz. rendelethez 
 

 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
 
 

A környezet védelmérıl szóló 1995. évi LIII. tv.  már megteremtette jogi alapját 
annak, hogy a települések környezetvédelmi alapot hozzanak létre a környezetvédelmi célú 
kiadásaik fedezéséhez.  

Számos önkormányzat az elmúlt években hozta létre ezzel foglalkozó alapját, hiszen 
vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján egyes bevételek kötelezıen a települési 
környezetvédelmi alap bevételét kell, hogy képezzék (pl. talajterhelési díj). 

Az alap létrehozása ettıl függetlenül technikai jellegőnek mondható, hiszen a 
jelenleg meglévı talajterhelési díj elnevezéső alszámlánkat neveznénk át környezetvédelmi 
alap alszámlára, így az eddig is a költségvetésünkbe befolyó bevételeket elkülönítetten 
kezelhetnénk és egyszerőbbé válhat a kiadások környezetvédelmi célú rendszerezése is.  
 
 
 
 
 
 
Alsónémedi, 2009. november 05.  
 
 
 
 
       Tisztelettel:  
          Rozgonyi Erik  
                jegyzı 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 
25/2009. (XI. 30.) sz. rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról 

 
 

PREAMBULUM 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58.§ (1) bekezdésében 
biztosított felhatalmazás alapján a következı rendeletet alkotja: 
 

1. §   
 

A rendelet célja 
 
(1) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a feladat- és 
hatáskörébe tartozó környezet- és természetvédelmi feladatok teljesítésének elısegítése 
érdekében Környezetvédelmi Alapot (a továbbiakban: Alap) hoz létre. 
 
(2) Az Alap létrehozásának célja, hogy hatékonyan segítse az Önkormányzat 
környezetvédelmi feladatainak ellátását, ezáltal az alábbi célok elérését segítse: 
 a) környezeti károk mérséklése 
 b) környezeti ártalmak megelızése 
 c) természeti értékek megóvása 
 d) környezeti nevelés, oktatás 
 

2. §  
 

A rendelet hatálya 
 

Jelen rendelet hatálya Alsónémedi Nagyközség közigazgatási területére terjed ki. 
 

3. § 
 

Az Alap bevételei 
 
Az Alap bevételi forrásai a következık: 
 
 a) Alsónémedi jegyzıje által jogerısen kiszabott környezetvédelmi bírságok teljes 
összege, 
 b) a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság által Alsónémedi Nagyközség 
területén  jogerısen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének 30 %-a, 
 c) a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben 
meghatározott  része, 
 d) az Önkormányzat bevételeibıl – az éves költségvetési rendeletben meghatározott – 
 környezetvédelmi célokra elkülönített összeg, 
 e) Alsónémedi jegyzıje által kivetett természetvédelmi bírság, 
 f) az Alap javára teljesített önkéntes befizetések és támogatások, 



 g) pályázat útján elnyert összeg, 
 h) egyéb, az Alapot illetı bevétel. 
 

4. § 
 

Az Alap felhasználása 
 
(1) Az Alap bevételeit kizárólag környezetvédelmi célokra lehet felhasználni, így 
különösen: 
 a) védett természeti értékek megırzése, eredeti állapotuk helyreállítása, 
 b) levegıtisztaság védelme, 
 c) zaj- és rezgésvédelem, 
 d) vízvédelem, 
 e) talajvédelem, 
 f) zöldfelületek védelme, fejlesztése, kezelése, erdık védelme, allergén növények 
elleni  védekezés, 
 g) környezet- és természetvédelmi mérések, helyszíni vizsgálatok, tanulmányok 
készítése  költségeinek finanszírozása, 
 p) környezetvédelmi oktatás, környezetvédelmi célú programokon való részvétel, 
 q) környezetvédelmi programok és koncepciók készítése, 
 r) környezetvédelmi információs rendszer mőködtetése, fejlesztése, a környezet 
 védelmét elısegítı tevékenység. 
 
(2) Az Alap bevételeibıl kell fedezni a kezelésével járó költségeket. 
 
(3) Az Alap felhasználásáról a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági 
Bizottság véleményének kikérése után – a polgármester javaslata alapján – a Képviselı-
testület rendelkezik. 
 
(4) Az Alap összegét az éves költségvetés készítésekor kell tervezni. 
 
(5) Az Alap pénzeszközeit elkülönítve, külön alszámlán kell kezelni. 
 

5. §  
 

Záró rendelkezések 
 
Jelen rendelet a 2010. január 01. napján lép hatályba. 
 
 
Alsónémedi, 2009. november 05. 
 
 
 

  Dr. György Balázs        Rozgonyi Erik 
polgármester       jegyzı 


