Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2010.(XII.2.) rendelete a
helyi környezetvédelmi alap létrehozásáról és az alappal való rendelkezés gazdálkodási
szabályairól
Németbánya Önkormányzata a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.évi LIII. tv.
58.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján környezet védelmét és természeti értékek
megóvását szolgáló feladatok ellátása érdekében az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet célja
1.§.
Az önkormányzati alap (továbbiakban: alap) az önkormányzati környezetvédelmi feladatok ellátására,
környezeti ártalmak megelőzésér, a bekövetkezett környezeti károk felszámolására, továbbá hatékony
környezetvédelmi megoldások ösztönzésére, környezetvédelmi szemlélet, oktatás támogatására
elkülönített pénzalap.
Az alap bevételi forrásai
2.§.
Az önkormányzati környezetvédelmi alap bevételi forrásai:
1. A jegyző első fokú környezetvédelmi hatósági jogkörében jogerősen kiszabott és megfizetett
környezetvédelmi bírságok (természetvédelmi, zaj és rezgésvédelmi, légszennyezési,
csatornabírság) teljes összege.
2. Az Önkormányzat területén az illetékes Környezetvédelmi Felügyelőség által jogerősen
kiszabott és megfizetett környezetvédelmi (zaj és rezgésvédelmi, légszennyezési, veszélyes
hulladék, szennyvízbírság) bírságok 30%-a.
3. Környezetterhelési díjak és igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része.
4. Önkormányzati költségvetési juttatás.
5. Egyéb bevételek.
Az alap felhasználása
3.§.
AZ önkormányzati környezetvédelmi alap az alábbi célokra használható fel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lakossági bejelentések, panaszok indokoltságát eldöntő műszeres zajmérések.
Környezeti hatásvizsgálat, környezeti állapot feltárását segítő tanulmányterv készítés.
Levegőtisztaság – védelmi mérések, szennyező pontforrások emissziós mérése.
Szelektív hulladékgyűjtési rendszer előkészítésének, kialakításának, bevezetésének,
fejlesztésének támogatása.
Környezetvédelmi és természetvédelmi szemlélet erősítése, oktatás támogatása.
Egyéb környezetvédelmi felhasználás (pl.: pályázati önrész biztosítása)
Illegális hulladéklerakók megszüntetése.
Környezetvédelmi hatósági feladatok ellátását elősegítő műszerek beszerzése.

Rendelkezés az alappal
4.§.
(1) Az alapot az Önkormányzat más pénzforrásaitól elkülönítetten kezeli. Év végi maradványa el
nem vonható, azt a következő költségvetési évre át kell venni.
(2) Az alap kezelését és nyilvántartását Bakonyjákó Körjegyzőség Hivatala végzi.
(3) Az alap felhasználásáról Németbánya település képviselő-testülete rendelkezik.
Záró rendelkezés
5.§.
(1) A rendelet 2011. január 1-én lép hatályba
(2) A rendelet kihirdetéséről a Körjegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
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