NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
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16 / 2016. (XII.7.)
önkormányzati rendelete
A környezetvédelmi alapról
Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetvédelemről szóló 1995.
évi LIII. törvény 58. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a környezet védelméről szóló 1995. évi
LIII. törvény 48.§ (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztálya véleményének kikérésével, a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII.
törvény 46.§ (2) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Önkormányzat állásfoglalásával a következőket rendeli el:
1.§ Nagyecsed Város Önkormányzata környezetvédelmi feladatok megoldásának
elősegítése érdekében Környezetvédelmi Alapot (a továbbiakban: Alap) hoz létre.
2.§ (1) Az Alap bevételeire a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 58.§ (2)
bekezdése irányadó.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az Alap bevételei:
a) minden olyan környezetvédelmi pályázaton elnyert összeg, amely a 3.§-ban
foglalt célokra használható,
b) az Alap lekötéséből származó kamatbevételek,
c) a természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetek által az Alap javára befizetett összegek.
3.§ (1) Az Alap bevételei – a (2) bekezdésben foglaltak kivétel- az alábbi célokra
fordíthatók:
a) környezetkárosodás esetén a károsodás helyreállítására,
b) zöldterületek és zöldfelületek kialakítására, védelmére,
c) allergén, egészségkárosodást okozó növényzet felszámolására,
d) zaj,- és rezgésvédelemre,
e) a felszíni és felszín alatti vizek minőségi védelmére,
f) a talaj védelmére,
g) helyi természeti erőforrások és értékek megőrzése, fenntartására,
h) civil szervezetek környezetvédelmi programjának támogatására,
i) környezetvédelmi célú pályázati források felhasználásával megvalósuló projektek
önrészének finanszírozására.
(2) A talajterhelési díjból származó bevétel a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény 21/B § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak szerint használható fel.

4.§ (1) Az Alapba befolyó összegeket, és az onnan történő kifizetéseket elkülönített
számlán kell kezelni.
(2) Az Alap felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A felhasználásról a polgármester
évente, a zárszámadás tárgyalásakor köteles beszámolni.
(3) Az Alapba befolyt, fel nem használt összeget lekötött betétként kell kezelni.
5.§ Ez a rendelet 2016. december 8-án lép hatályba.
6. § Hatályát veszti a környezetvédelmi alapról szóló 18/2009. (XI.25.) önkormányzati
rendelet.
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