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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Alsónémedi Nagyközség a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvény 58.§ (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján 2009. november 5-én 
megalkotta és 2010. január 1-én hatályba léptette a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról 
szóló 25/209 (XI.30) sz. rendeletét. 
 
A Környezetvédelmi Alap célja, hogy segítse az önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó 
környezet- és természetvédelmi feladatok ellátását, az alábbi területeken: 

a) környezeti károk mérséklése 
b) környezeti ártalmak megelőzése 
c) természeti értékek megóvása 
d) környezeti nevelés, oktatás 

 
A Környezetvédelmi Alap bevételeit kizárólag környezetvédelmi célokra lehet felhasználni, 
mely célokat a rendelet 4.§ (1) bekezdése határozza meg. 
A Környezetvédelmi Alap felhasználásáról a rendelet 4.§ (3) bekezdése alapján a 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság véleményének kikérése 
után - a polgármester javaslata alapján - a Képviselő-testület rendelkezik. 
 
A Környezetvédelmi Alapban rendelkezésre álló összeg:  
 

2011. december 31-én: 1.118.724 Ft 
Ebből: 
2010-ben 507.072 Ft. 
2011-ben 611.652 Ft bevétel volt  elsősorban a talajterhelési díjakból. 
 
(2012-ben körülbelül ugyanolyan nagyságrendű bevétel várható, mint 2011-ben, 2013-ban 
várhatóan többszöröse lesz, miután 2012. február l-től a talajterhelési díj mértékét a törvény a 
tízszeresére emelte 120,- Ft/m3 helyett a 1.200,- Ft/m3 lett.) 
A 2011. december 3l-én számlán lévő összegre a határozati javaslat szerinti felhasználás 
engedélyezését javasoljuk. 
 
A 2012-ben -  a várhatóan a számlára érkező összegből -  javasoljuk majd  finanszírozni az 
elfogadott Környezetvédelmi Programhoz kapcsolódó környezeti nevelési programok, 
oktatás, szemléletformálás, illetve az iskolával és a civil szervezetekkel közösen tervezett 
programok (pl. komposzt-program beindítása, illegális lerakók, tájsebek feltérképezése, 
felszámolása) költségeinek finanszírozását. 
 
A természetvédelmi területek felülvizsgálata és a helyi védettségről szóló rendelet 
hatálybalépésével kapcsolatban szükségessé váló eljárási díjakat és  egyéb költségeket és a 
Környezetvédelmi Programban foglalt intézkedések költségeit.  
 
Alsónémedi, 2012. február 15. 
          Vincze József 
           polgármester 
Az előterjesztés törvényes: 
 
    Dr. Percze Tünde  



           jegyző 
 
 
 
Határozati javaslat: 
 

Alsónémedi Nagyközség  Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Környezetvédelmi Alap bevételeinek felhasználására tett javaslatot. A testület  a 2011. 
december 3l-én az alapban lévő 1.118.724  összeg felhasználását az alábbiak szerint 
engedélyezi: 

Cél Hivatkozás Alapból 
finanszírozva 

A védett természeti értékek 
feltérképezésére, valamint a 
kezelési terv elkészítése (Hahn 
István),  
 

25/2009. (XI.30.) 
sz. rendelet 4.§ (1) 
bekezdés a) 

254.000 Ft 
 

A szeméttelep környezetvédelmi 
vízvizsgálatának elvégzése 
(Biokör Kft.)  
 

25/2009. (XI.30.) 
sz. rendelet 4.§ (1) 
bekezdés g) 

306.100 Ft 

Környezetvédelmi Program 
felülvizsgálata (Pannon Natura 
Kft) 

25/2009. (XI.30.) 
sz. rendelet 4.§ (1) 
bekezdés q) 

374.700 Ft 

A védetté nyilvánítással 
kapcsolatos földhivatali eljárási 
díjakra és egyéb felmerülő 
költségekre biztosított keret 

25/2009. (XI.30.) 
sz. rendelet 4.§ (1) 
bekezdés a) 

183.924 Ft 

Összesen:  1.118.724 Ft 
 
A testület kéri a jegyzőt, hogy a szükséges átvezetésekről gondoskodjék. 
 
Határid ő: 2012. március 15. 
Felelős:    jegyző 


