
Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2010. (VI.24.) rendelete a 

Környezetvédelmi Alap létrehozásáról  

 

Borsodszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján a Környezetvédelmi Alapról és annak kezeléséről az alábbi rendeletet 

alkotja:  

 

A rendelet célja 

1.§ 

 

(1) Borsodszentgyörgy 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. 

 

Az Alap bevételi forrásai  

2.§ 

 

Az Alap bevételi forrásai a következők: 

a) a jegyző által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok teljes összege, 

b) a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság által Borsodszentgyörgy település 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. 

 

 

Az Alap felhasználása 

3.§ 

 

(1) Az Alap bevételeit környezetvédelmi célokra kell felhasználni. Az Alap év végi 

maradványa a következő költségvetési évre átvihető.  

 

(2)   Az Alap bevételeinek legfeljebb 90%-át az alábbi célokra lehet fordítani:  

a) levegőtisztaság- védelem (pl. mérések, helyszíni vizsgálatok végzése); 

b) zaj- és rezgésvédelem; 

c) vízminőség védelem; 

d) talajvédelem; 

e) hulladékgazdálkodás és ártalmatlanítás, szelektív hulladékgyűjtés elősegítése; 

f) zöldfelületek védelme, fejlesztése, allergén növények elleni védekezés; 

g) környezetvédelmi oktatás, környezetvédelmi szakmai programokon való részvétel; 



h) egyéb, a környezet védelmét elősegítő tevékenység. 

 

(3) Az Alap bevételeinek 10%-ából az azonnali beavatkozást igénylő környezeti károkozás, 

illetve a veszélyeztetés elhárítását szolgáló beavatkozás költségeire céltartalékot kell 

képezni.  

 

(4) Az Alap bevételeiből kell fedezni a kezelésével járó költségeket.  

 

(5) Az Alap felhasználásról a képviselő-testület évente a költségvetési rendelet és a 

zárszámadás elfogadásával egyidejűleg rendelkezik.  

 

 

Az Alap kezelése 

4.§ 

 

(1) Az Alap pénzeszközeinek az elkülönítésére alszámlát kell nyitni.  

 

 

Záró rendelkezés 

 

5.§ 

 

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

 

 

 

Németh Gyula         Dúl Andrea  

Polgármester               jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2010. június 24. 

 

 

Dúl Andrea 

jegyző 

 


