
Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 
35/1997. /XI.28./ KT számú  

r e n d e l e t e  
a helyi környezetvédelmi alap létrehozásáról  
és az alappal való gazdálkodás szabályairól 

 
 

Módosítva: 
34/2009. (XII.12.), 
 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete a környezet védelmének általános sza-
bályairól szóló l995. évi LIII. tv 58. §-a továbbá a módosított, a helyi önkormányzatok és 
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségő szervek 
feladat- és hatáskörérıl szóló l99l. évi XX. törvény 85. §. /l/ bekezdés i./ pontja alapján a 
környezet védelmét és természeti értékek megóvását szolgáló feladatok ellátása érdekében 
az alábbi rendeletet alkotja: 

 
 

1. §. 
 

Az önkormányzat környezetvédelmi alap /továbbiakban: alap/ az önkormányzat környezet-
védelmi feladatainak ellátására létrehozott elkülönített pénzalap. 
 

2. §. 
 

Az önkormányzati környezetvédelmi alap bevételi forrásai: 
a./ az önkormányzat által jogerısen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege 

b./ az ATIKÖFE, mint területi környezetvédelmi hatóság által jogerısen kiszabott környezet-
védelmi bírságok összegének 30 %-a 

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

d./ az önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összege 

e./ egyéb bevételek 
 

3. §. 
 

Az alap az alábbi környezetvédelmi célokra használható fel: 
 
/1/ A települési környezet állapotának feltárásához és folyamatos nyilvántartásához szüksé-

ges adatbázis létrehozására.  
 
/2/ Környezetvédelmi beruházások elıkészítı munkáinak finanszírozására.  
 
/3/ A városkép védelmét szolgáló homlokzati karbantartási munkálatok többletköltségeinek 

támogatására.  
 
/4/ A helyi társadalom környezet- és természetvédelmi szemléletének erısítésére, az ifjúság 

tudatformálásának elısegítésére.  
 



/5/ Egyéb környezetvédelmi célú támogatásokra.  
 
 

4. §. 
 

/1/ Az alap felhasználásáról a Képviselı-testület -a Pénzügyi Bizottság, a Városrendezési,- 
Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elızetes javaslata alapján - az éves költség-
vetési és zárszámadási rendelete elfogadásával egyidejőleg rendelkezik. 

 
/2/ Az alapot az önkormányzat más pénzforrásaitól elkülönítetten kell kezelni. 
     Az év végi maradvány el nem vonható, azt a következı költségvetési évre át kell vinni. 
 
/3/ Az alap kezelését és nyilvántartását a Polgármesteri Hivatal végzi. 
 
Záradék: 
E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és az Európai Unió 
Tanácsa 2006/123/EK. irányelvnek megfelel. 
 

5. §. 
 

A rendelet 1998. január 1. napján lép hatályba.  
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Sztantics Csaba sk.                                                           Szirbik Imre sk. 
             jegyzı                                                                        polgármester 
 
 


