
Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
11/2004. (09.30.) rendelete 

a település önkormányzatának 
„Környezetvédelmi Alap”-járól. 

 
 
Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16 § (1) bekezdésében, valamint A 
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 58. § (1) 
bekezdésében foglaltakra figyelemmel a "Környezetvédelmi Alap"járól és annak 
kezeléséről az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
A rendelet célja 

 
(1) Erdőkertes Község Képviselő-testülete a környezetvédelmi feladatai megoldása 

érdekében "Környezetvédelmi Alap"-ot (a továbbiakban: Alap) hoz létre. 
 
(2) A rendelet célja, hogy meghatározza az Alap forrásait, felhasználási-, illetve egész 

gazdálkodási rendjét. 
 
(3) Az Alap megnevezése: Erdőkertes Község Önkormányzatának 

"Környezetvédelmi Alap"-ja. 
 

2.§ 
Bevételi források 

 
(1) Az Alap bevételi forrásai a következők lehetnek: 
a./ Az önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes 

összege 
b./ A Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség által  Erdőkertes Község 

közigazgatási területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok 
összegének 30 %-a 

c./ A környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok törvényben 
meghatározott része 

d./ Az önkormányzat költségvetésében környezetvédelemre elkülönített összeg 
e./ Fakivágási bírság és fapótlási díj 
f./ A hatásterületen lévő önkormányzatok között megosztott bevétel 
g./ Környezetvédelmi pályázatokon elnyert és támogatásként kapott összegek 
h./ Az Alaplekötéséből származó kamatbevételek 
i/ Az állampolgárok, a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező 

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

 



(2) Az (1) bekezdésben meghatározott források közül a képviselő-testület a 
mindenkori költségvetési rendeletében egyedileg határozza meg azokat, amelyek 
az Alapba kerülnek. 

(3) Az Alap bevételeit környezetvédelmi célokra kell felhasználni, más célra azok 
még ideiglenesen sem vonhatók el. 

 
3.§ 

Az Alap felhasználása 
 
(1) A felhasználási célokról a képviselő-testület az éves költségvetési rendelet 

készítésével egyidejűleg rendelkezik. 
 
(2) Az Alap kezelését a Polgármesteri Hivatal végzi. Gondoskodik az Alap képviselő-

testület által meghatározott célok szerinti felhasználásáról, erről évente a 
zárszámadással egyidejűleg beszámol. 

 
(3) Az Alapot Erdőkertes Község közigazgatási területén a következő célokra lehet 

felhasználni: 
a./ A környezetvédelmi szempontból károsodott környezet javítása, helyreállítása 

érdekében 
b./ Az emberi egészség védelmére, az életminőség javítására 
c./ A helyi természeti erőforrások és a helyi védelem alatt álló területek, értékek 

megőrzésére, fenntartására, fejlesztésére 
d./ A felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi megőrzésére 
e./ Környezetvédelemmel kapcsolatos ötletek, találmányok megvételére, 

hasznosítására 
f./ A környezetvédelemről szóló tájékoztatások, előadások költségeinek fedezésére, 

környezetvédelmi ismeretek terjesztésére, a környezeti nevelés támogatására 
g./ A környezetvédelmi felmérések, tanulmányok elkészítésére 
h./ Lakossági környezetvédelmi szerveződések támogatására 
i./ Szelektív- és lakossági veszélyes hulladék gyűjtésére 
j./ Felszíni és felszín alatti vizek okozta természeti károk megelőzésére és 

elhárítására 
 
(4) Az Alapba befolyt összeget, amely az (1) és (2) bekezdésben foglaltak szerint nem 

kerül felhasználásra, lekötött betétként kell kezelni. 
 

4.§ 
 

Az Alap kezelése 
 
(1) Az Alapnak a célok szerinti felhasználásáért és elszámolásáért a Polgármesteri 

Hivatal a felelős. 
(2) A szerződés szerinti munkák ellenőrzése, a számlák igazolása a műszaki 

ügyintéző feladata. 
 



(3) Az Alapra befolyó összegeket és az onnan történő kifizetéseket - az érvényes 
pénzügyi szabályok betartása mellett - az önkormányzat és a polgármesteri 
hivatal egyszámlájától elkülönített számlán kell kezelni. 

 
5.§ 

Hatálybalépés 
 
Ez a rendelet 2004. október 1-jén lép hatályba. 
 
 
 
 
 
Erdőkertes, 2004. szeptember 30. 
 
 
 
                                  Pásztor László sk.                      Vargáné Rajna Ágnes sk.  
                                  polgármester                                        jegyző  
 
 
 
 
Kihirdetve: 
 
Erdőkertes, 2004. október 1. 
 
                                                                                      Vargáné Rajna Ágnes sk. 
                                                                                                jegyző    


