Hidegkút Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
4/2009. (IV.2.) rendelete
a helyi környezetvédelmi alap létrehozásáról, az alappal való
rendelkezés és gazdálkodás szabályairól

Hidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetvédelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Tv. 58 §. (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a környezet védelmét és a természeti értékek megóvását
szolgáló feladatok ellátása érdekében az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet célja
1 §.
Az önkormányzati Környezetvédelmi Alap hatékonyan segítse az Önkormányzat
környezetvédelmi
feladatainak
ellátását,
a
szükséges
környezetvédelmi
intézkedések végrehajtását, a környezeti károk mérséklését, a környezetvédelmi
ártalmak megelőzését, a környezetkímélő tevékenységek, környezetbarát
technológiák elterjedésének elősegítését, zöldfelület gazdálkodást, a természeti
értékek megóvását, a környezetvédelmi szemléletet, nevelést, oktatást.
támogatására elkülönítetett pénzalap.
A Környezetvédelmi Alap létrehozása
2 §.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete
(továbbiakban: Környezetvédelmi Alap).

Környezetvédelmi

Alapot

hoz

létre.

A Környezetvédelmi Alap bevételei
3 §.
Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának bevételei:
a.) a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság által az Önkormányzat
közigazgatási területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság
összegének 30%-a.
b.) a környezetterhelési díjak és igénybevételi járulékok külön törvényben
meghatározott része,
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c.) az Önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített
összege,
d.) a körjegyző elsőfokú környezetvédelmi hatósági jogkörében jogerősen
kiszabott környezetvédelmi és természetvédelmi bírság teljes összege,
e.) a benyújtott pályázatokon elnyert összegek,
f.) egyéb, a Környezetvédelmi Alapot megillető bevételek.
A Környezetvédelmi Alap felhasználása
4 §.
(1) A Környezetvédelmi Alapot kizárólag a község környezetvédelmi céljaira
használható fel:
a.) levegő tisztaság védelme (például: mérések, helyszíni vizsgálatok,
közlekezdési légszennyezés csökkentése, adatbázis- létesítése stb.)
b.) hulladék gazdálkodás, települési szilárd és veszélyes hulladékok kezelése,
c.) védett természeti értékek megőrzése, eredeti állapotuk helyreállítása,
d.) zaj- és rezgésvédelem (például: mérések, helyszíni vizsgálatok,
közlekedési légszennyezés csökkentése, adatbázis - létesítése,
mérőműszer beszerzése stb.)
e.) zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldfelület - gazdálkodás, erdők
védelme, allergén növények elleni védekezés,
f.) vizek védelme,
g.) talaj védelme
h.) környezetvédelmi oktatás, környezetvédelmi célú szakmai programokon
való részvétel,
i.) környezetvédelmi információrendszer működtetése, fejlesztése,
j.) egyéb, a környezet védelmét elősegítő tevékenység.
Rendelkezés a Környezetvédelmi Alappal
5 §.
(1) A Környezetvédelmi Alapot elkülönítetten kell kezelni. Év végi maradványa el
nem vonható, azt a következő költségvetési évre át kell tenni.
(2) Felhasználásáról a Képviselő-testület évente a költségvetés elfogadásával
egyidejűleg rendelkezik. A Környezetvédelmi Alap kezelését a Körjegyzőség
végzi.
(3) A Környezetvédelmi Alapból pályázat alapján támogatást kaphat olyan
természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki Hidegkút településen végez az Alap céljaival egybeeső
tevékenységet. A pályáztatás rendjét a Képviselő-testület határozza meg.
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Záró rendelkezés
6 §.
(1)
(2)

A rendelet 2009. április 1. napján lép hatályba.
A rendelet kihirdetéséről a Körjegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Tótvázsony, 2009.március 31.

Zsernoviczky Tibor
polgármester

Sárközi Miklós
körjegyző

Kihirdetve: 2009. április 2.
Sárközi Miklós

