HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2015. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI
RENDELETE
A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete
A Környezetvédelmi Alapról

Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontja, és a környezetvédelmének általános szabályairól szóló 1995.évi LIII. törvény 58.§ (1)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet célja
1.§
(1) Hort Község Önkormányzata a környezetvédelmi feladatok megoldása érdekében
„Környezetvédelmi Alap”-ot (továbbiakban: Alap) hoz létre.
(2) A rendelet célja, hogy meghatározza az Alap bevételi forrásait, felhasználási és
gazdálkodási rendjét.
(3) Az Alap létrehozásának célja, hogy segítse az Önkormányzat környezetvédelmi
feladatainak ellátását:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

környezetvédelmi intézkedések végrehajtása,
környezeti károk mérséklése,
környezeti ártalmak megelőzése,
környezetkímélő tevékenységek és környezetbarát technológiák elterjesztésének
elősegítése,
természeti értékek megőrzése,
épített környezet védelme,
zöldterület-gazdálkodás,
környezetvédelmi oktatás, nevelés.
Bevételi források
2.§

Az Alap bevételi forrásai:
a) az Önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege,
b) az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség által Hort község közigazgatási területén jogerősen kiszabott
környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,
c) környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott
része,
d) az Önkormányzat tulajdonában álló földterületek bérleti díjának 20%-a,
e) az Alap lekötéséből származó kamatbevételek,

f) Alap javára állampolgárok, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetek önkéntes befizetései.
Az Alap felhasználása
3.§
(1) Az Alap bevételeit elsődlegesen környezetvédelmi célokra kell felhasználni.
(2)1 Az Alapot Hort község közigazgatási területén a következőcélokra lehet felhasználni:
a) a környezetvédelmi szempontból károsodott környezet javítása, helyreállítása
érdekében,
b) emberi egészség védelme, az életminőség javítása,
c) a helyi természeti erőforrások és értékek megőrzése, fenntartása,
d) környezetvédelemmel kapcsolatos ötletek, találmányok megvétele,
e) környezetvédelemről szóló tájékoztatások, előadások költségeinek fedezése,
f) környezetvédelmi felmérések, tanulmányok elkészítése,
g) levegő tisztaságának védelme,
h) zaj- és rezgésvédelem,
i) zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldterület-gazdálkodás, védett fák, növények
fenntartásával kapcsolatos támogatás, erdővédelem, allergén növények elleni
védekezés,
j) felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi védelme,
k) szennyvízelvezetés és kezelés,
l) talajvédelem,
m) épített környezet védelme,
n) lakossági veszélyes hulladékok kezelése,
o) lakossági hulladékgazdálkodás, szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése,
p) ár- és belvízgazdálkodás,
q) települési csapadékvíz gazdálkodás,
r) környezeti nevelést elősegítő tevékenységek finanszírozása,
s) környezetvédelemmel kapcsolatos pályázatokhoz szükséges pályázati önerő biztosítása.
t) energiatakarékos rendszerek kialakítása, feltételeinek megteremtése,
u) egészséges munkakörnyezet megteremtése
(3) Az Alap kezelésével kapcsolatos költségeket az Alap bevételeiből kell fedezni.
(4) Az Alap bevételei és év végi maradványa nem vonható el.
Az Alap kezelése
4.§
(1) Az Alap felhasználását a Pénzügyi Bizottság ellenőrzi.
(2) Az Alap számviteli szabályoknak megfelelő elszámolásáért a polgármester felelős, aki
évente egy alkalommal a felhasználásról beszámol a Pénzügyi Bizottságnak.

(3) Az Alapba befolyó összegeket és az onnan történő kifizetéseket az Önkormányzat
elkülönített számláján kell vezetni.
Záró rendelkezések
5.§
(1) Ez a rendelet 2015. május 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit hatálybalépése napjától kell
alkalmazni.
(2) Ezen rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Hort Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/1997. (III.12.) önkormányzati rendelete.

Hort, 2015. április 29.

Kerek Oszkár sk.
polgármester

Laczikné dr. Barati Katalin sk.
jegyző

Záradék:
Ezen rendelet kihirdetve: 2015. április 29.
1. A 16/2015. (VI.24.) Ör. 2015. június 25-én lép hatályba, rendelkezéseit hatályba lépése
napjától kell alkalmazni.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

