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Környezetvédelmi Alap létrehozásáról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás
alapján a következő rendeletet alkotja:
A Környezetvédelmi Alap célja
1. § (1) Abony Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alapot hoz létre (továbbiakban:
Környezetvédelmi Alap).
(2) A Környezetvédelmi Alap létrehozásának célja, hogy hatékonyan segítse az
Önkormányzat környezetvédelmi feladatainak ellátását:
a) a szükséges környezetvédelmi intézkedések végrehajtása,
b) a környezeti károk mérséklése,
c) a környezeti ártalmak megelőzése,
d) a környezetkímélő tevékenységek, környezetbarát technológiák elterjedésének
elősegítése,
e) a zöldfelület-gazdálkodás,
f) a természeti értékek megóvása.
A Környezetvédelmi Alap bevételei
2. § (1) Abony Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának bevételei:
a) a települési önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes
összege,
b) a területi környezetvédelmi hatóság által Abony területén jogerősen kiszabott
környezetvédelmi bírság összegének 30%-a,
c) a környezetterhelési díjak és igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott
része,
d) az Önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célra a működési célú összegeken
felüli - az alap támogatására - elkülönített összege,
e) a természetvédelmi bírság ha helyi védett természeti terület esetében szabták ki,
f) az Alap javára önkéntes befizetések és támogatások összege,
g) pályázatokon elnyert összegek,
h) a város tulajdonában lévő erdőkből származó bevételek,
i) a jegyző által jogerősen kiszabott és befolyt környezetvédelmi bírságok teljes összege.
j) a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díj
k) egyéb, a Környezetvédelmi Alapot megillető bevételek.
A Környezetvédelmi Alap felhasználása
3. § Az alap bevételei két részből állnak és az alábbi célokra használhatók fel:
1. Környezetvédelmi célokat szolgáló rész:
a) Az önkormányzat környezetvédelmi feladatainak ellátását elősegítő vizsgálatokra,
fejlesztésekre, eszközökre.

b) Az önkormányzat területén, nem önkormányzati beruházásban
környezetvédelmi beruházások támogatására az alábbi körben
– levegőtisztaság-védelem,
– hulladékgazdálkodás,
– zaj- és rezgésvédelem,
– vízbázisok védelme
c) Lakossági kezdeményezésre környezetvédelmi akciók támogatására.

megvalósuló

2. Természetvédelmi célokat szolgáló rész: Az önkormányzat helyi természeti értékek és
területek védelmi feladatainak ellátására
a) a helyi védelem alatt álló területek, értékek fenntartásának támogatására,
b) a helyi védelem alá helyezendő terület(ek)re vonatkozó Természetvédelmi Kezelési
Terv(ek) elkészíttetésére,
c) Természetvédelmi Kezelési Tervben foglalt feladatok ellátására.
Rendelkezés az Alappal
4. § (1) Az Alap összegét az éves költségvetés készítésekor kell tervezni.
(2) Az Alap felhasználásáról a Képviselő-testület évente a költségvetési rendelet és
zárszámadás elfogadásával egyidejűleg rendelkezik.
(3) Az Alap pénzeszközeit elkülönítve, külön számlán kell kezelni.
5. § Jelen rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.
Kelt: Abony Város Képviselő-testületének 2009. október 29-i ülésén.
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