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11/2001. (III.30) rendelete 
 

a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról 
 

Petőfibánya Községi Önkormányzat a településen élő lakosok, a környezeti és természeti 

értékeinek, a környezet megóvása érdekében a környezetvédelem általános szabályairól szóló 1995. 

évi LIII. tv. 58.§. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 

 

A Környezetvédelmi Alap célja és bevételei 

 
1. § 

 

(1) Petőfibánya Községi Képviselő-testülete Önkormányzati Környezetvédelmi Alapot 

(továbbiakban: Környezetvédelmi Alap) hoz létre. 

 

(2)  A Környezetvédelmi Alap létrehozásának célja, hogy hatékonyan segítse a Községi 

Önkormányzat környezetvédelmi feladatainak ellátását. 

Ezen belül: 

a) A környezeti ártalmak megelőzése 

b) A szükséges környezetvédelmi intézkedések végrehajtása 

c) Környezetkímélő tevékenységek, környezetbarát technológiák elterjedésének elősegítése 

d) Zöldfelület gazdálkodás 

e) Természeti értékek megóvása 

f) Környezetvédelmi oktatás, nevelés területén 

 

2. § 

Bevételi források 

 

(1)  Az Alap bevételi forrásai a következők: 

a) A települési önkormányzatok által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes 

összege. 

b) A területi környezetvédelmi hatóság által Petőfibánya területén jogerősen kiszabott 

környezetvédelmi bírság összegének 30 %-a. 

c) A környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott 

része. 

d) Petőfibánya Községi Önkormányzat bevételeiből – az éves költségvetési rendeletben 

meghatározott – környezetvédelmi célokra elkülönített összeg. 

e) Az Alap lekötéséből származó kamatbevételek. 

f) Az 1995. évi LIII. tv. 58. §. (6) bekezdés alapján az önkormányzatot jogosan megillető 

megosztott bevétel. 

g) Az állami Alapokhoz benyújtott pályázatokon elnyert összeg. 

h) Állampolgárok, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek által az 

Alap részére történt befizetések. 

i) Egyéb, a Környezetvédelmi Alapot megillető bevételek. 

 

3. §. 

Az Alap felhasználása 
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(1) Az Alapot kizárólag Petőfibánya környezetvédelmi problémáinak megoldására a következő 

feladatokra lehet felhasználni: 

a) Levegőtisztaság védelme (pl. mérések, helyszíni vizsgálatok, tanulmányok, stb.). 

b) Felszíni és felszín alatti vizek védelme. 

c) Zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldfelületgazdálkodás, erdők védelme, allergén 

növények elleni védekezés. 

d) Települési hulladék kezelése. 

e) Emberi egészség védelme, életminőség javítása. 

f) Környezetvédelmi oktatás, szakmai programokon való részvétel, propaganda tevékenység. 

g) Egyéb, a környezet védelmét szolgáló tevékenység. 

 

(2)  A Környezetvédelmi Alap bevételeiből kell fedezni a kezelésével járó költségeket. 

 

(3)  Az Alapba befolyt összeget – mely az (1) bekezdés szerint nem kerül felhasználásra – lekötött 

betétként kell kezelni. 

4. §. 

 

(1) A Környezetvédelmi Alapról (bevétel, kiadás) a Képviselő-testület évente a költségvetés, illetve 

a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg rendelkezik. 

a) A Képviselő-testület a költségvetésről szóló rendeletében évente határozza meg a 

költségvetés részeként, külön címen a Környezetvédelmi Alap bevételi és kiadási 

tervszámát. 

b) A költségvetésről szóló rendelete évközi módosításával biztosítja a környezetvédelmi 

céljellegű többletbevételeknek a Környezetvédelmi Alapra történő tervbevételét. 

c) Évente a zárszámadásról szóló rendeletében dönt a Környezetvédelmi Alap 

felhasználásának elfogadásáról, egyidejűleg jóváhagyja a Környezetvédelmi Alap 

maradványát. 

(2)  Az Alap éves tervét az Önkormányzat hagyja jóvá.  

A tervre az Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága tesz javaslatot. 

 

5. §. 

 

(1)  Az Alapba befolyó összegeket és onnan történő kifizetéseket a Polgármesteri Hivatal 

egyszámlájától elkülönített számlán kell kezelni. 

 

6. §. 

 

(1)  A jegyző minden negyedév végéig köteles tájékoztatást adni a Képviselő-testületnek a befolyt, 

illetve felhasználásra került összegekről. 

Ugyancsak tájékoztatást kell adni a 4. §. (1) bekezdésében meghatározott döntéshozatal előtt. 

 

7. §. 

Záró rendelkezések 

 

(1)   E rendelet a kihirdetés napjával lép hatályba. 

(2)   Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 

 

Jelen rendelet egységes szerkezetben van a módosítására alkotott 15/2007. (IV.12.) 

önkormányzati rendelettel.  

 

 Fekete László sk. Peterkéné Farkas Andrea sk. 

 Polgármester      Jegyző 
 

 

A kiadmány hiteléül: 


