
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
21/1995.(XII.29.) rendelete 

 
az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának 

létrehozásáról, az Alap kezelésének és felhasználásának 
szabályairól 

 
 

Lengyeltóti város képviselő-testülete a környezetvédelemének általános szabályairól szóló 
1995.évi LIII.törvény 58.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 

Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 
 

1.§. 
 

Lengyeltóti város képviselő-testülete a települési környezetvédelmi programban foglalt 
feladatok megvalósitásának a fejlesztési feladatok során környezetvédelmi érvényesitéséhez 
szükséges pénzügyi eszközök kiegészitésére önkormányzati Környezetvédelmi Alapot 
(továbbiakban: Alap) hoz létre, mely az éves költségvetésen belül elkülönitett számlán kezelt 
önkormányzati pénzalap. 
 

Az alap forrásai 
 

2.§. 
 

(1) Az Alap bevételi forrásai: 
 

a.) az önkormányzati környezetvédelmi hatóság által jogerősen kiszabott 
környezetvédelmi birság (Tv. 106.§.(1) bek.) teljes összege. 

 
b.) a területi környezetvédelmi hatóság által az önkormányzat közigazgatási területén 

jogerősen kiszabott környezetvédelmi birságok összegének 30 %-a, 
 

c.) környezetterhelési dijak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott 
része, 

 
d.) az önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönitett összege, 

 
e.) az Alap javára teljesitett önkéntes befizetések és támogatások, 

 
f.) az Alap ideiglenesen szabad pénzeszközeinek lekötéséből származó kamatok, 

valamint 
 

g.) bevételek.  
 
 
 
 
 



 
(2) Az (1) bekezdés a.) és b.) pontja alá tartozó környezetvédelmi birságok az alábbiak: 
 

- légszennyezési birság, 
- veszélyes hulladék birság, 
- zaj, és rezgés birság, 
- szennyvizbirság, 
- természetvédelmi birság, 
- ózonréteg védelmét szolgáló birság, 
- veszélyt jelentő anyagok behozatalát szabályozó birság. 

 
(3) Az Alap bevételei és év végi maradványa el nem vonható, a következő költségvetési évre 
átvihető. 
 

Rendelkezés az Alappal 
 

3.§. 
 

(1) Az Alapot csak környezetvédelmi célokra lehet felhasználni. 
 
(2) Az Alap felhasználásáról a képviselő-testület az éves költségvetési rendelet és 
zárszámadás elfogadásával egyidejüleg rendelkezik. 
 
(3) Az Alapot a Polgármeseri Hivatal kezeli. Bevételi források szerint, kiadásait felhasználási 
célonként kell nyilvántartani. 
 

Az Alapból teljesithető kiadások köre 
 

4.§. 
 

(1) Az Alap bevételi forrásainak felhasználási köre: 
 

a.) a környezet védelmét elősegitő beruházások, müszaki intézkedések (továbbiakban 
együtt: fejlesztések) megvalósitásához: 

 
aa.) beruházási pénzügyi fedezet biztositása, 
ab.) pénzeszköz átadása. 

 
b.) azonnali beavatkozást igénylő környezeti károk, illetve veszélyeztetés elháritását 

szolgáló beavatkozások költségeinek finanszirozása, 
 

c.) önkormányzati környezetvédelmi feladatok finanszirozása, 
 
(2) A környezet védelmét közvetlenül szolgáló fejlesztések közé 
 

a.) levegőtisztaság védelmét, 
 
b.) a hulladékok káros hatásainak csökkentését, ártalmatlanitását, 

 
c.) zaj, és rezgésvédelmét, 



 
d.) a vizek védelmét szolgáló belviz és szennyvizelvezető rendszernek kiépitését 

szolgálók  
 
tartoznak. 
 
 

Az Alap felhasználási rendje 
 

5.§. 
 

 
(1) Az Önkormányzat éves költségvetési rendelete  határozza meg a várható bevételi 
forrásoknak a 4.§. (1) bekezdése szerinti felhasználási körön belüli feloszlását, ezen belül 
konkrét célonként. 
 
(2) A Polgármesteri Hivatal gondoskodik a költségvetési rendeletben meghatározott célok 
végrehajtásáról, valamint a bevételi források és felhasználás összhangjáról. 
 
 

Záró rendelkezés 
 

6.§. 
 

Jelen rendelet 1996.január 1-én lép hatályba. 
 
 
 
Sipos Ferenc                                                                                         Papszt Lajos 
jegyző                                                                                                   polgármester  


