
SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROSKÉPVISEL -
TESTÜLETÉNEK.20/2003./X.29./ számú  r e n d e l e t e

a HELYI KÖRNYEZETVÉDELMI és TERMÉSZETVÉDELEMI
ALAP LÉTREHOZÁSÁRÓL szóló rendelet a

2/2007./I.31./ sz. rendelettel módosított egységes szerkezetben
================================================================

Szigetszentmiklós Város Képvisel -testülete a környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvény 58.§-a, továbbá a módosított, a helyi önkormányzatok és
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltség  szervek feladat
és hatáskörér l szóló 1991. évi XX. törvény 85.§. (i) pontja alapján a környezet védelmét és a
természeti értékek megóvását szolgáló feladatok ellátása érdekében az alábbi rendeletet
alkotja.

1. §.

Az Önkormányzati Környezetvédelmi és Természetvédelmi Alap /továbbiakban: Alap) az
önkormányzati környezet- és természetvédelmi feladatok ellátására a környezeti
veszélyforrások ellátására, kockázat értékelésekre, az ártalmak megel zésére, a bekövetkezett
károk felszámolására, továbbá hatékony környezetvédelmi megoldások ösztönzésére, a
megfelel  környezetvédelmi szemlélet kialakítására, a környezetvédelmi oktatás támogatására
elkülönített pénzalap.

2. §.

Az Önkormányzati Környezetvédelmi és Természetvédelmi Alap bevételi forrásai.

a.) A jegyz  környezetvédelmi, hatósági jogkörében joger sen kiszabott és megfizetett
környezetvédelmi bírságok teljes összege.

b.) A Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi Felügyel ség által az Önkormányzat
közigazgatási területén joger sen kiszabott és megfizetett környezetvédelmi bírságok
30 %-a.

c.) A termék díjak, a környezet terhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön
törvényben meghatározott része.

d.) Az Önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összege.

e.) Az alap pénzeszközeinek ideiglenes lekötéséb l származó kamatok.

f.) Egyéb bevételek.
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3. §.

Az Önkormányzati Környezetvédelmi és Természetvédelmi alap az alábbi célokra
használható fel.

a.) Lakossági bejelentések, panaszok indokoltságát eldönt  m szeres mérések.

b.) Környezeti hatásvizsgálat, környezeti állapot feltárását segít  tanulmány, intézkedési
terv készítése.

c.) Leveg  tisztaság-védelmi mérések.

d.) Környezet szennyezést csökkent  beruházások támogatása pályázati kiírások alapján.

e.) Szelektív hulladékgy jtés.

f.) A megfelel  környezeti és természetvédelmi szemlélet kialakítása, oktatás támogatása.

g.) Monitoring rendszerek fejlesztése.

h.) Illegális hulladék lerakóhelyek felszámolása, az illegális hulladéklerakás
megakadályozása. 1

4. §.

(1) Az Alapot az Önkormányzat más pénzforrásaitól elkülönítetten kell kezelni. Év végi
maradványa el nem vonható, azt a következ  költségvetési évre át kell vinni.

(2) Az Alap kezelését és nyilvántartását a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája végzi.

(3) Az alap felhasználásáról a Képvisel -testület – a Környezetvédelmi Bizottság el zetes
javaslata alapján – évente a költségvetési rendelet és zárszámadás elfogadásával
egyidej leg rendelkezik. 1

5. §.

E rendelet 2004. január 1-én lép hatályba.

Szigetszentmiklós, 2003. október 28.

Vargáné dr. Pet  Terézia  Fodor Antalné dr.
    jegyz       polgármester

ZÁRADÉK
Szigetszentmiklós Város Képvisel -testülete ezen rendeletét 2003. október 28-i ülésén
alkotta, 2003. október 29-én kihirdetésre került.

1 Módosítva 2/2007./I.31./ sz. rendelettel, hatályba lépés 2007. január 31-t l.
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Vargáné dr. Pet  Terézia
   jegyz


