
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő - Testületének
-a 25/2004. (IX. 16.) rendelettel módosított -

9/2004. (TV. 06. ) rendelete
A DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

"KÖRNYEZETVEDELMI ALAP"- JÁROL

(EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

Dunavarsány *Város Onkormányzatának Képviselö-testülete a helyi Onkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 16 §. (1) bekezdésében, valamint a kömyezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 58. §. (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az
önkormányzati "Környezetvédelmi Alap"-ról, és annak kezeléséről az alábbi rendeletet alkotja.

l. §.
A rendelet célja

(1) Dunavarsány *Város Önkormányzata kömyezetvédelmi feladatainak hatékonyabb megoldása
érdekében "Kömyezetvédelmi Alap"-ot (továbbiakban "Alap") hoz létre, melynek alaptőkeje
50.000. - Ft.
(2) Az Alap megnevezése: Dunavarsány * Város Onkormányzatának Kömyezetvédelmi Alapja.

2. §.

Bevételi források

Az Alap bevételei:

a) Dunavarsány *Város Önkormányzata által jogerősen kiszabott környezetvédelmi
bírságok teljes összege,

b) A Közép-Duna-Völgyi Kömyezetvédelmi Felügyelőség által Dunavarsány területén
jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének 30 %-a,

c) A kömyezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott
része,

d) Az Alap lekötéséből származó kamatbevételek,
e) Az 1995. évi LIII. tv. 58 §. (6) bekezdése alapján az Onkormányzatot arányosan megilletö

megosztott bevétel,
f) Az állampolgárok jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkezö szervezetek által

az Alap részére történő befizetések, illetve bármely az Alapot illető bevétel,
g) Az Onkormányzat saját költségvetéséből elkülönített rész,
h) A pályázatok útján elnyert összegek,
i) A fakivágások utáni pótlási kötelezettség pénzbeli megváltásából befolyt összegek.

3. §.

Az Alap felhasználása

Módosította a 25/2004. (IX. 16. ) rendelet 1. §-a, hatályba lép 2004. szeptember 16.



(1) Az Alap bevételeit kömyezet- és természetvédelmi célokra kell felhasználni, más célra még
átmenetileg sem vonhatók el.

(2) Az Alap felhasználásáról átruházott hatáskörben - a Településgazdálkodási és
Vállalkozásfejlesztési Bizottság rendelkezik. Döntéseiről minden évben, a Költségvetési
beszámolóval egyidejűleg tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(3) Az Alapot Dunavarsány területén a kovetkező célokra lehet felhasználni:

a) környezetvédelmi szempontból károsodott kömyezetjavítására, helyreállítására,
b) környezet-egészségügyi megelőzési célokra, (pl. védőfásításokra)
c) a helyi természeti eröforrások és értékek megőrzésére, fenntartására,
d) kömyezetvédelemmel kapcsolatos találmányok, ötletek megvételére,
e) a környezet- és természetvédelemről szóló tajékoztatások, elöadások költségeinek

fedezésére,
f) környezet- és természetvédelmi felmérések, tanulmányok elkészítésére.

4) A fapótlási kötelezettség pénzbeli megváltásából befolyt összegek kizárólag faültetésre
fordíthatók.

4. §.

(l)Az Alap számviteli szabályoknak megfelelő elszámolásáért ajegyző felelős.

(2)Az Alapba befolyt összeget, amely az (1) bekezdésben foglaltak szerint a tárgyévben nem
kerül felhasználásra, lekötött betétként kell kezelni.

(3)Az Alapba befolyt összegeket és az onnan történő kifizetéseket a Polgármesteri Hivatal
egyszámlajától elkülönített számlán kell kezelni, és a számlán belül a fapótlási kötelezettség
pénzbeli megváltásából befolyt összegek mozgását külön kell nyilvántartani.

s. §.
Hatálybalépés

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Dunavarsány, 2004. április 5.

Venczel Eva sk.

polgármester

Záradék
A rendelet 2004. április 6-án kihirdetésre került.

Ajegyzőkönyv egységes szerkezetbe foglalásának időpontja: 2006. március 6. ,yDr<||jj)r6fc1P6ra

Jambrik Anna sk.

jegyzö

Jambrik Anna sk.

jegyzö
3of(a~.



Ű^ O"

Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselö-testületének
7/2011. (II. 9.) önkormányzati rendelete

a Dunavarsány Város Önkormányzat "KORNYEZETVEDELMI ALAP"- járól
szóló 9/2004. (IV. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunavarsány Város Onkonnányzatának Képviselö-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdés a) pontjában biztosÍtott jogkörében eljárva, valamint a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
Dunavarsány Város Önkormányzat "KÖRNYEZETVEDELMI ALAP"- járól szóló 9/2004. (IV. 06.)
önkonnányzati rendeletét (továbbiakban: R. ) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A R. 2. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

" b) az illetékes környezetvédelmi hatóság által a települési önkormányzat területén jogerősen kiszabott
környezetvédelmi bírságok összegének harminc százaléka,

2. § (1) A R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

" (2) Az Alap felhasználásáról a Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményének kikérése után - a
polgármesterjavaslata alapján - a Képviselő-testület rendelkezik.

(2) A R. 3. § (3) bekezdése a további g) - k) pontokkal egészül ki:

"g) a szelektív hulladékgyűjtés megszervezése, szolgáltatás biztosítása, fmanszírozása,
h) környezetvédelmi oktatás, környezetvédelmi célú programokon való részvétel,
i) környezetvédelmi programok és koncepciók készítése,
j) környezetvédelmi információs rendszer működtetése, fejlesztése, a környezet védelmét elősegítő
tevékenység,
k) az épitett környezet védelmét (pl. utak, épületek, építmények, stb. ) biztosító fizikai beavatkozások költségei
(pl. töltés, támfal építés, nem szennyezett vizek szivattyúzása, nem szennyezett talajvíz és fehzíni vizek
elvezeíése, stb. ).

(3) AR. 3. § -a további (5) bekezdéssel egészül ki:

" (5) Az Alap bevételeiből kellfedezni a kezeléséveljáró köÍtségeket.

3. § A R. 4. § -a további (4) bekezdéssel egészül ki:

" (4) Az Alap összegét az éves költségvetés készítésekor tervezni kell. Az Alap felhasználásáról a képviselő-
testületnek a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. torvény 58. § (5) bekezdése
alapján kell rendelkeznie.

4. § Jelen re elet a/. '^fet!Jm leP hatályba.
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Záradék:
A rendelet 2011. febmár 9. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került.

L'-ÉS
dr. Szilágyi At^s

jegyzö
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