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I N D O K O L Á S 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A környezetvédelemről szóló 1995. évi LIII. törvény 58.§ /1/ bekezdése lehetőséget ad az 
önkormányzatoknak arra, hogy Környezetvédelem Alapot hozzanak létre környezetvédelmi, 
természetvédelmi feladataik hatékonyabb ellátására. 
 
A hivatkozott törvény 58.§ /2/ bekezdése tételesen felsorolja, hogy melyek lehetnek az alap 
bevételi forrásai, így: 
 
a./ a települési önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 
     teljes összege, 
b./ az illetékes környezetvédelmi hatóság 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 
 
Ha a települési önkormányzat nem hoz létre önkormányzati környezetvédelmi alapot, a /2/ 
bekezdés c./ pontjában foglalt bevétel nem illeti meg, továbbá rendelkezik arról, hogy milyen 
célra lehet felhasználni és a felhasználás módját is meghatározza. 
 
A talajterhelési díj felhasználásának szabályait a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 
LXXXIX. törvény határozza meg. A bevétel a talaj, a felszín alatti víz mennyiségének és 
minőségének védelmére használható fel, többek között vízbázis védelemre, tartós 
környezetkárosítások kármentesítésére, csatornázásra, stb. 
 
A rendelet-tervezet soron kívüli tárgyalását indokolja, hogy a költségvetési rendeletet 
megalapozó és kapcsolódó rendeletet a tervezési időszakban a költségvetés elfogadásáról 
történő adatszolgáltatásig kell elfogadni.  
 
Pásztó, 2011. február 23. 
 
 
 
 
         Sisák Imre 
        polgármester   
 
 
 
 
 



 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
_____/2011. /            / Önkormányzati rendelete 

a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A § /2/ bekezdésében és a 
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: 
Kvtv.) 58. § /1/ bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a környezetvédelmi alap 
létrehozásáról a következőket rendeli el: 
 

1.§ 
/1/ Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a feladat- és a 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, meghatározza az Alap forrásait, felhasználásának és az Alappal való 
     gazdálkodás rendjét. 
 

2.§ 
Az alap bevételi forrásait a Kvtv 58.§ /2/ bekezdésében foglalt bevételek  alkotják. 
 

3.§ 
/1/ Az Alap bevételeit kizárólag Pásztó város közigazgatási területén környezetvédelmi, 
       természetvédelmi célokra lehet felhasználni, más célra a bevételek ideiglenesen sem 
       vonhatók el. 
/2/ Az Alap bevételeit elsősorban a következő környezetvédelmi és természetvédelmi 
      feladatokra, célokra lehet fordítani: 

- talajvédelem, 
- felszín alatti víz minőségi és mennyiségi védelme 
- zöldfelületek védelme, fejlesztése, kezelése, erdők védelme, allergén növények elleni 

védekezés 
- környezet- és természetvédelmi célú pályázatokhoz forrás biztosítása 
- egészségre káros, közterületen növő gyomok irtása 
- közterület tisztaságának elősegítése, illegálisan kialakított hulladéklerakó helyek 

megszüntetése 
- környezetszennyezést megelőző és csökkentő beruházások támogatása 

/3/ A talajterhelési díjból származó bevétel kizárólag a talaj, valamint a felszín alatti víz 
     mennyiségi és minőségi védelmére használható fel. 
/4/ Az Alap bevételeiből kell fedezni az Alap kezelésével járó költségeket. 
/5/ Az Alap felhasználását az éves környezetvédelmi állapotjelentéssel egyidőben a közérdekű 
     adatokra vonatkozó jogszabályok szerint  nyilvánosságra kell  hozni. 
 

4.§ 
/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 a Polgármesteri Hivatal kezeli külön alszámlán. 
 

5.§ 
 Ez a rendelet 2011. március 1-jén lép hatályba. 
 
   Sisák Imre       Dr. Tasi Borbála 
 polgármester      címzetes főjegyző 


