Felsőpáhok Község Önkormányzata
18/2004. (XI.15.) számú rendelete
Felsőpáhok község Önkormányzatának Környezetvédelmi Alapjáról
Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselőtestülete a lehetőségeinek figyelembevételével a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 58. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján a következő rendeletet alkotja:
A rendelet célja
1.§.
(1) Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselőtestülete a környezetvédelmi feladatai megoldása
érdekében „Környezetvédelmi Alap”-ot ( továbbiakban: Alap) hoz létre.
(2) A rendelet célja, hogy meghatározza az önkormányzati környezetvédelmi alappal kapcsolatos
szabályokat, az Alap forrásait, felhasználási rendjét, segítse elő a környezeti ártalmak megelőzését, a
bekövetkezett környezeti károk csökkentését, továbbá a természeti, ill. védett természeti értékek,
területek és az épített környezet értékeinek megőrzését, fenntartását, ösztönözze a hatékony
környezetvédelmi megoldásokat. Ennek kertében hatékonyan segítse az Önkormányzat környezetvédelmi
feladatainak ellátását:
a) a szükséges környezetvédelmi intézkedések végrehajtása,
b) a környezeti károk mérséklése,
c) a környezeti ártalmak megelőzése,
d) a környezetkímélő tevékenységek, környezetbarát technológiák elterjedésének elősegítése,
e) a zöldfelület-gazdálkodás,
f) a természeti értékek megóvása,
g) a környezetvédelmi oktatás, nevelés területén.
(3) Az Alap megnevezése: Felsőpáhok Község Önkormányzata „Környezetvédelmi Alap”-ja.
Általános szabályok
2.§.
(1) Az Alapot környezetvédelmi célokra kell felhasználni.
(2) Az alapból megvalósítandó feladatok meghatározása, módosítása, és a végrehajtásról történő
beszámolás, a költségvetés tervezéséről, jóváhagyásáról és a gazdálkodásról szóló jogszabályok szerint
történik.
(3) Az Alap tervét az éves költségvetéssel, beszámolóját pedig az éves zárszámadással együtt, annak
részekén állapítja meg a Képviselőtestület.
(4) Az Alappal történő gazdálkodást a költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó, elkülönített
alszámlán kell végezni.
A Környezetvédelmi Alap bevételei
3.§.
(1) Az Alap bevételei:
a) Felsőpáhok Község Önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege,
b) a területi környezetvédelmi hatóság által Felsőpáhok község területén jogerősen kiszabott
környezetvédelmi bírságok összegének harminc százaléka,
c) a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része,
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d) Felsőpáhok önkormányzat
e) egyéb bevételek.

bevételeinek

környezetvédelmi

célokra

elkülönített

összege,

A Környezetvédelmi Alap felhasználása
4.§.
(1) Az Alapot kizárólag Felsőpáhok község környezetvédelmi problémáinak megoldására, az alábbi
célokra lehet felhasználni.
a) levegőtisztaság védelme; (például: mérések, helyszíni vizsgálatok, közlekedési légszennyezés
csökkentése),
b) hulladékgazdálkodás; települési szilárd-, folyékony és veszélyes hulladékok kezelése,
c) védett természeti értékek megőrzése, eredeti állapotuk helyreállítása,
d) zaj- és rezgésvédelem,
e) zöldterületek védelme, fejlesztése, erdők védelme, allergén növények elleni védekezés,
f) vizek védelme,
g) talaj védelme,
h) a környezetvédelmi szempontból károsodott környezet javítása, helyreállítása érdekében,
i) az emberi egészség védelmére, az életminőség javítására,
j) a helyi természeti erőforrások és értékek megőrzésére, fenntartására,
k) a környezetvédelemmel kapcsolatos ötletek, tanulmányok megvételére,
l) a környezetvédelemről szóló tájékoztatások, előadások költségeinek fedezésére,
m) a környezetvédelmi felmérések, tanulmányok elkészítésére,
n) egyéb, a környezet védelmét elősegítő tevékenységre.
(2) Az Alapba befolyt összeget, amely az (1) bekezdésben foglaltak szerint nem kerül felhasználásra,
lekötött betétként kell kezelni.
(3) Az Alap számviteli szabályoknak megfelelő elszámolásáért a polgármester a felelős.
Záró rendelkezés
5.§.
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.1
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Kihirdetve: 2004. november 15.

