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A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP LÉTREHOZÁSÁRÓL 
 

Kisbajcs  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Alkotmány 44/A § (2) bekezdésében, valamint a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv.( 

továbbiakban: környezetvédelmi tv.) 58.§ (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1.§ 

A rendelet célja 
 

(1) Kisbajcs Község Önkormányzata a környezetvédelmi feladatai 

megoldásának elősegítésére elkülönített helyi pénzalapot hoz 

létre. 

(2) Az alap megnevezése: Kisbajcs Község Környezetvédelmi 

Alapja (továbbiakban: Alap) 

(3) A rendelet célja, hogy meghatározza az Alap forrásait, 

felhasználásának, kezelésének rendjét. 

 

2.§ 

Bevételi források 
 

(1) Az Alap bevételi forrásai a következők: 

a) a környezetvédelmi tv. 58.§ (2) bekezdésben meghatározott 

bevételek: 

1) a települési önkormányzat által jogerősen kiszabott 

környezetvédelmi bírság teljes összege, 

2) az illetékes környezetvédelmi hatóság által a települési 

önkormányzat területén jogerősen kiszabott 

környezetvédelmi bírságok összegének harminc 

százaléka, 



3) a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok 

külön törvényben meghatározott része, 

4) a települési önkormányzat bevételeinek 

környezetvédelmi célokra elkülönített összege, 

5) egyéb bevételek. 

b) a környezetvédelmi tv. 58.§ (6) bekezdése alapján az 

önkormányzatot arányosan megillető megosztott bevétel, 

c) a természet védelméről szóló 1996. Évi LIII. Tv. 80. § (1) 

bekezdése alapján kivetett természetvédelmi bírság teljes 

összege 

d) az Alap javára teljesített befizetések és bármely az Alapot 

érintő egyéb bevétel 

3.§ 

Az Alap felhasználása  
 

(1) Az Alap bevételeit Kisbajcs község közigazgatási területén 

környezetvédelmi célokra kell felhasználni, különösen: 

a) helyi természeti értékek megőrzése, növelése, fenntartása 

b) illegális szemétlerakók megszüntetése 

c) szelektív hulladékgyűjtési rendszer bevezetése, fenntartása 

d) parlagfű elleni védelem 

e) zöldterületek fenntartása 

f) havaria jellegű munkák elvégzése 

g) környezetvédelmi vonatkozású pályázatok önrészének 

biztosítása 

h) környezetvédelmi vonatkozású hatástanulmányok, tervek, 

programok elkészítése 

i) környezet-és természetvédelemről szóló lakossági 

tájékoztatások költségének fedezése 

j) környezetvédelmi tárgyú oktatáson való részvétel 

k) lakossági környezetvédelmi szerveződések támogatása 

l) környezetvédelmi ismeretek terjesztése, környezeti nevelés 

támogatása 

(2) Az Alap más célra még ideiglenesen sem vonható el, esetleges 

maradványait a következő költségvetési évre át kell vinni. 

(3)  Az Alap felhasználásáról évente a Képviselő-testület a 



költségvetési rendelete és zárszámadása elfogadásával 

egyidejűleg rendelkezik. 

 

4.§  

Az Alap kezelése 
 

(1) Az Alap számviteli szabályoknak megfelelő elszámolásáért a 

polgármester felelős. 

(2) Az alap pénzeszközeit, az önkormányzat más pénzügyi 

forrásaitól elkülönítve, külön alszámlán kell kezelni. 
 

5.§ 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

Kisbajcs, 2009. október 28. 
 

Burányi Bernadett       Kamocsai Sándor 

     körjegyző           polgármester 
 

 

Kihirdetve: Kisbajcs, 2009. október 29. 

 

         Burányi Bernadett 

                 körjegyző 


