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A Balatonendrédi Környezetvédelmi Alapról

Balatonendréd község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990 évi LXV törvény 16.§ (1) bekezdésében, valamint a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján z alábbi rendeletet alkotja.

A környezetvédelmi Alap célja
1. §
(1) A képviselő-testület a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi környezet- és természetvédelmi
feladtok,
kötelezettségek
teljesítésének
elősegítése
érdekében
Balatonendrédi
Környezetvédelmi Alapot (továbbiakban: Alap) hoz létre
(2) Az Alap célja, hogy hatékonyan segítse elő az önkormányzat környezetvédelmi
feladatainak ellátását.

Az Alap bevételi forrásai
2. §

Az alap bevételei:
a) Balatonendréd község Önkormányzata által jogerősen kiszabott környezetvédelmi
bírságok teljes összege,
b) A Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség,
valamint a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség által Balatonendréd község területén jogerősen kiszabott
környezetvédelmi bíróságok összegének 30%,
c) A környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben
meghatározott része,

d) Balatonendréd község Önkormányzatának bevételeiből az éves költségvetési
rendeletben meghatározott környezetvédelmi célokra elkülönített összeg,
e) Az Alap lekötéséből származó kamatbevételek,
f) A magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek
által az Alap részére történő befizetések, továbbá az Alapot megillető egyéb bevételek,
g) Pályázatok útján e célra elnyert összegek.

Az alap felhasználása
3. §
(1) Az Alap bevételeit környezetvédelmi célokra kell felhasználni, más célra még átmenetileg
sem szabad felhasználni.
(2) Az Alap felhasználásáról a Képviselő-testület évenként a költségvetésben az összeg
megjelölésével, a célok meghatározásával rendelkezik, és a felhasználást a zárszámadás
elfogadáskor vizsgálja az Államháztartási törvény előírásai figyelembevételével.
(3) Balatonendréd község területén az Alapot a következő célokra lehet felhasználni:
a) a környezetvédelmi szempontból károsodott terület javítására, rehabilitációjára,
b) a környezetvédelmi, egészségügyi beruházásokhoz (pl: védőfásítás),
c) a község természeti erőforrásainak, természeti értékeinek megőrzésére, fenntartására,
d) a környezet-és természetvédelemről szóló
tájékoztatások, előadások
finanszírozására,
e) környezetés
természetvédelmi
felmérések,
tanulmányok
költségeinek
finanszírozására,
f) a talaj valamint a felszín alatti víz mennyiségű, minőségi védelmére.

Az Alap kezelése
4. §

(1) Az Alap pénzeszközeinek az elkülönítésére „környezetvédelmi alap” alszámlát kell nyitni.
(2) A környezetvédelmi alap alszámlán történik az Alapra befolyó összegek és az onnan
történő kifizetések elszámolása.

Záró rendelkezések
5. §

(1) A rendelet 2011. április 1. napján lép hatályba.
(2)

A rendelet hatálybalépésének napján hatályát veszti Balatonendréd község
Önkormányzatának 2011- évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.16.) rendeletének 19. §
(1)-(5) bekezdése.

Balatonendréd, 2011 március 22.

dr. Laczkó Ilona
jegyző
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polgármester
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