Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati környezetvédelmi alap létrehozásáról

Arnót Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott jogalkotói hatáskörében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.
évi LIII. törvény 58. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. § Az önkormányzat környezetvédelmi feladata ellátásának elősegítése érdekében
„környezetvédelmi alapot” (a továbbiakban: Alap) hoz létre és működtet.
2. § Az önkormányzat e rendeletben meghatározza az Alap
felhasználásának és az Alappal való gazdálkodás szabályait.

bevételei

forrásait,

Bevételi források
3. § Az Alap bevételi forrásai az alábbiak:
1. az önkormányzat által jogerős határozattal kiszabott környezetvédelmi bírságból befolyó
összeg,
2. a környezetterhelési díj külön jogszabályban meghatározott része,
3. az önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összege,
4. az e célra teljesített önkéntes befizetések,
5. az Alap lekötéséből származó bevételek.
Az Alap felhasználása
4. § (1) Az Alap csak környezetvédelmi célokra használható fel.
(2) Környezetvédelmi célok különösen:
a) környezet védelmét megalpozó tervek, tanulmányok készítése,
b) környezeti károk megelőzése, mérséklése, illetve felszámolása,
c) a természeti és épített környezeti értékek megőrzése,
d) környezeti nevelés, oktatás, tájékoztatás,
e) levegőtisztaság és vízminőség védelem
f) emberi egészség védelme, az életminőség javítása,
g) közterülettisztaság elősegítése, illegális szemétlerakóhelyek megszüntetése.
(3) Az Alap felhasználásról a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület évente a

költségvetési rendelet megalkotásával és tényleges felhasználásról a zárszámadás
elfogadásával rendelkezik az Alap pénzösszegének nagyságáról.
(4) Az Alap felhasználását az éves környezetvédelmi állapotjelentéssel egy időben
nyilvánosságra kell hozni.
Az Alap kezelése
5. § (1) Az Alapba történő befizetéseket, és az onnan történő kifizetéseket a Polgármesteri
Hivatal elkülönítetten kezeli.
(2) Az Alap felhasználásról szóló döntések végrehajtását a képviselő-testület ellenőrzi.
(3) Az Alap számviteli szabályoknak megfelelő elszámolásáért a polgármester felelős.

Záró rendelkezés
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Arnót, 2014. február 27.
dr. Üveges István
polgármester

Bodnár Katalin
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület 2014. február 27-én megtartott ülésén fogadta el.
A rendeletet 2014 február. 28-án kihirdettem:
Arnót, 2014. február 28.
Bodnár Katalin
jegyző

