Váraszó Község Önkormányzatának
10/2004. (V. 27.) rendelete
a Helyi Környezetvédelmi Alapról
Váraszó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. LIII. törvény – a továbbiakban: Tv.
– 58. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Helyi Környezetvédelmi
Alapról – a továbbiakban: Alap – az alábbi rendeletet alkotja (a dőlt betűs szöveg a Tv.
szövege):
Az Alap célja
1. §
A Képviselőtestület által létrehozott Alap olyan elkülönített pénzalap, amelynek célja
különösen:
a) a környezeti ártalmak megelőzése,
b) a bekövetkezett környezeti károk csökkentése,
c) a helyi természeti értékek megóvása,
d) a hatékony környezetvédelmi megoldások ösztönzése,
e) a lakosság környezeti szemléletének fejlesztése.
Az Alap bevételei
2. §
Az Alap bevételei:
a) a települési önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege,
b) a területi környezetvédelmi hatóság [65. § (1) bek. a) pont] által a települési önkormányzat
területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének harminc százaléka,
c) a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott
része,
d) a települési önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összege,
e) egyéb bevételek. [Tv. 58. § (2) bek.]
Az Alap felhasználása
3. §
(1) Az Alap bevételei az alábbi célokra fordíthatók:
a) környezetkárosodás esetén a károsodás helyreállítására,
b) zaj,- és rezgésvédelemre,
c) a felszíni és felszín alatti vizek minőségi védelmére,
d) a talaj védelmére,
e) a levegőtisztaság védelmére,
f) az élővilág védelmére, ezen belül különösen
fa) a zöldterületek és zöldfelületek kialakítására, védelmére,
fb) allergén, egészségkárosodást okozó növényzet felszámolására,
fc) a helyi természeti erőforrások és értékek megőrzésére, fenntartására,
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g) környezetvédelmi képzésre, szakmai programok megvalósítására,
h) környezet és természetvédelmet közvetve vagy közvetlenül segítő fejlesztésekre.
(2) Az Alap (1) bekezdésben felsorolt környezeti elemek vizsgálatára is felhasználható.
Az Alap kezelése
4. §
(1) Az Alapot a Képviselőtestület költségvetésében elkülönítetten kell kezelni.
(2) Az Alapból a környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások
költségeire minden évben tíz százalék tartalékot kell képezni. A tartalék felhasználásáról a
Képviselőtestület dönt. A tárgyévben fel nem használt tartalék a következő költségvetési év
tartalékalapját növeli.
(3) Az Alap bevételeinek fennmaradó részét a Képviselőtestület e rendelet 3. §-ában felsorolt
célokra fordítja.
(4) A Képviselőtestület az Alap felhasználásáról évente, a költségvetési rendelet és a
zárszámadás elfogadásával egyidejűleg rendelkezik.
Záró rendelkezések
5. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző – az SZMSZ-ben meghatározott módon – gondoskodik.
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