
 

 

Mezőkövesd város Önkormányzatának 

19/2009. (VII.18.) ÖK. sz. rendelete a 

 Környezetvédelmi Alapról 

 

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58.§. (1) bekezdésben 

foglalt felhatalmazás alapján Mezőkövesd város Önkormányzata a következő rendeletet alkotja: 

 

 

A Környezetvédelmi Alap célja és bevételei 

 

1. §. 
 

(1)  Mezőkövesd város Önkormányzata „ Környezetvédelmi Alap”-ot  (továbbiakban: Alap) hoz                

 létre. 

(2)  Az Alap létrehozásának célja, hogy hatékonyan segítse az Önkormányzat környezetvédelmi 

       feladatainak ellátását, különösen: 

 

a./  a szükséges környezetvédelmi intézkedések végrehajtása,  

b./  a környezeti ártalmak mérséklése, megelőzése, 

c./  a környezetkímélő tevékenységek, környezetbarát technológiák elterjedésének   

elősegítése 

d./  a zöldfelület gazdálkodás,  

e./  a környezetvédelmi oktatás, nevelés, együttműködés területén. 

 

2. §. 
 

 

Az alap bevételei: 

 

 

 a./  a Jegyző által kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege 

 b./  a területi környezetvédelmi hatóság által az Önkormányzat területén jogerősen kiszabott 

           környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a, 

 c./  a környezetterhelési díjak és igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott 

       része 

 d./  az állampolgárok, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek által 

       az Alap  részére történt befizetések, illetve bármely, az Alapot illető egyéb bevétel. 

 e./  környezetvédelmi célokra pályázat útján elnyert összeg 

 

 

A környezetvédelmi Alap felhasználása 

 

3. §. 
 

 

(1) Az Alapot kizárólag az Önkormányzat környezetvédelmi feladatainak ellátására lehet      

felhasználni. Bevételeit az alábbi célok megvalósítását szolgáló tevékenységek támogatására kell 

fordítani: 

  



 a./ a város szennyvízcsatornázásával történő ellátását támogató „Szennyvízcsatornázásért        

Alapítvány” részére felhalmozási célú pénzeszköz átadás, 

 b./  levegőtisztaság védelme, (például: mérések, helyszíni vizsgálatok, közlekedési                   

légszennyezés csökkentése, adatbázis létesítése), 

 c./  hulladékgazdálkodás, települési szilárd- és veszélyes hulladékok kezelése, 

 d./  természeti erőforrások és értékek megőrzése, fenntartása, 

 e./  zaj- és rezgés elleni védelem, 

 f./  zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldfelületgazdálkodás, erdők védelme, allergén          

növények elleni védekezés, 

 g./  vizek védelme, 

 h./  talaj védelme, 

 i./  környezetvédelmi oktatás, PR tevékenység, környezetvédelmi célú szakmai programokon       

való részvétel, 

j./  környezetvédelmi információrendszer létrehozása 

 

     (2)  Az Alap bevételei az (1) bekezdésben megjelölteken kívül más célra még ideiglenesen sem  

  vonatók el. 

 

(3) Az Alapról (bevétel, kiadás) a Képviselő-testület évente a költségvetés, illetve zárszámadás 

elfogadásával egyidejűleg rendelkezik. 

 

 

 

Az Alap kezelése 

 

4. §. 
 

      (1) Az Alapra befolyó összegeket, az onnan történő kifizetéseket a Polgármesteri Hivatal 

 elkülönített számlán kezeli. 

 

      (2) Az Alap számviteli szabályoknak megfelelő elszámolásért a Polgármesteri Hivatal Kincstári   

  Irodájának vezetője a felelős. 

 

 

 

Zárórendelkezések 

 

5. §. 

 
Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

 
Mezőkövesd, 2009. július 17. 

 

 

 
 Dr. Kerékgyártó Judit      Tállai András 

  jegyző        polgármester 


