
Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2010. (IV. 19.) önkormányzati rendelete

Környezetvédelmi Alap létrehozásáról

Balatonszőlős  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,  a környezet  védelmének általános 
szabályairól  szóló 1995. évi LIII.  törvény 58.§ (1) bekezdésében kapott  felhatalmazás alapján a 
következő rendeletet alkotja:

1.§
A rendelet célja

(1) Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a feladat- és hatáskörébe tartozó 
környezet-  és természetvédelmi  feladatok teljesítésének elősegítése érdekében Környezetvédelmi 
Alapot (a továbbiakban: Alap) hoz létre.
(2)  Az Alap létrehozásának célja,  hogy hatékonyan segítse  az Önkormányzat  környezetvédelmi 
feladatainak ellátását.

2.§
Az Alap bevételei

Az Alap bevételi forrásai a következők:
a) a jegyző által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok teljes összege,
b) a  területileg  illetékes  környezetvédelmi  hatóság  által  Balatonszőlős  Község  területén 

jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,
c) a  környezetterhelési  díjak és az igénybevételi  járulékok külön törvényben  meghatározott 

része,
d) az  Önkormányzat  bevételeiből  –  az  éves  költségvetési  rendeletben  meghatározott  – 

környezetvédelmi célokra elkülönített összeg,
e) a Község közigazgatási területén kivetett természetvédelmi bírság,
f) az Alap javára teljesített önkéntes befizetések és támogatások,
g) pályázat útján elnyert összeg,
h) egyéb, az Alapot illető egyéb bevétel.

3.§
Az Alap felhasználása

(1) Az Alap bevételeit kizárólag környezetvédelmi célokra lehet felhasználni, így különösen:
a) védett természeti értékek megőrzése, eredeti állapotuk helyreállítása,
b) levegőtisztaság védelme,
c) zaj –és rezgésvédelem,
d)  vízvédelem,
e) talajvédelem,
f) zöldfelületek  védelme,  fejlesztése,  kezelése,  erdők  védelme,  allergén  növények  elleni 

védekezés,
g) környezet-  és  természetvédelmi  mérések,  helyszíni  vizsgálatok,  tanulmányok  készítése 

költségeinek finanszírozása,
h) környezetvédelmi oktatás, környezetvédelmi célú programokon való részvétel,
i) környezetvédelmi programok és koncepciók készítése,
j) környezetvédelmi  információrendszer  működtetése,  fejlesztése,  a  környezet  védelmét 

elősegítő tevékenység.
(2) Az Alap bevételeiből kell fedezni a kezelésével járó költségeket.
(3)  Az  Alapból  nyújtandó  támogatás  pályázat  útján  nyerhető  el.  A  pályázatra,  valamint  a 
támogatásra  vonatkozó  szabályokat  Balatonszőlős  Község  Önkormányzata  erre  vonatkozó 
határozatában rögzíti.
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4.§
Rendelkezés az Alappal

(1) Az Alap összegét az éves költségvetés készítésekor kell tervezni.
(2) Az Alap felhasználásáról a Képviselő-testület évente a költségvetési rendelet és a zárszámadás 
elfogadásával egyidejűleg rendelkezik.
(3) Az Alap pénzeszközeit elkülönítve, külön alszámlán kell kezelni.

5.§
Jelen  rendelet  a  kihirdetése  napján  lép  hatályba.  A  rendelet  kihirdetéséről  a  helyben  szokásos 
módon a jegyző gondoskodik.

Nagy András Jurics Tamás
polgármester   körjegyző

Kihirdetési záradék:
A rendeletet kihirdettem.

Balatonszőlős, 2010. április 19. napján

Jurics Tamás
  körjegyző
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