Oroszlány Város Önkormányzatának
2/1998. (I. 28.) Ör. rendelete1
Oroszlány Városi Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról
- egységes szerkezetben Oroszlány város Önkormányzatának Képviselő-testülete Oroszlány környezeti állapotának egyre
rosszabbodó helyzetét ismerve - lehetőségeinek figyelembevételével - az itt élő lakosok, a környezeti és
természeti értékeink, a környezet minőségének megóvása érdekében A környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 58. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő
rendeletet alkotja :
A Környezetvédelmi Alap célja
1. §
A Környezetvédelmi Alap létrehozásának célja, hogy hatékonyan segítse a városi Önkormányzat
környezetvédelmi feladatainak ellátását:
a) a szükséges környezetvédelmi intézkedések végrehajtása,
b) a környezeti károk mérséklése,
c) a környezetvédelmi ártalmak megelőzése,
d) a környezetkímélő tevékenységek, környezetbarát technológiák elterjedésének elősegítése,
e) a zöldfelület - gazdálkodás,
f) a természeti értékek megóvása,
g) a környezetvédelmi oktatás, nevelés területén.
A Környezetvédelmi Alap bevételei
2. §
Az Alap bevételei különösen:
a) a területi környezetvédelmi hatóság által Oroszlány területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi
bírság összegének 30 % -a,
b) a városi Önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege,
c) a Város közigazgatási területén kivetett természetvédelmi bírság,
d) a városi Önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célra a működési célú összegeken felüli - az
alap támogatására - elkülönített összege,
e) a környezetterhelési díjak és igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része,
f) a városi tulajdonú erdőkből származó bevételek,
g) egyéb, a Környezetvédelmi Alapot megillető bevételek.
A Környezetvédelmi Alap felhasználása
3. §
(1) A Környezetvédelmi Alapot kizárólag a Város környezetvédelmi problémáinak megoldására lehet
felhasználni. Bevételeit az alábbi célok megvalósítását szolgáló tevékenységek támogatására kell
fordítani :
a) levegőtisztaság védelme; (pl.: mérések, helyszíni vizsgálatok, közlekedési légszennyezés
csökkentése, adatbázis létesítése),
b) hulladékgazdálkodás; települési szilárd és folyékony hulladékok kezelése,
c) védett természeti értékek megőrzése, eredeti állapotuk helyreállítása,
d) zaj - és rezgésvédelem,
e) zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldfelület-gazdálkodás, erdők védelme, allergén növények
elleni védekezés,
f) vizek védelme,
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g)
h)
i)
j)

talaj védelme,
környezetvédelmi oktatás, környezetvédelmi célú szakmai programokon való részvétel,
környezetvédelmi információrendszer működtetése, fejlesztése,
egyéb, a környezet védelmét elősegítő tevékenység.

(2) A Környezetvédelmi Alap bevételeiből kell fedezni a kezelésével járó költségeket.
4. §
(1) A Környezetvédelmi Alapról (bevétel, kiadás) a Képviselő-testület évente a költségvetése, illetve
zárszámadás elfogadásával egyidejűleg rendelkezik, figyelemmel e rendelet 2. § -ában foglaltakra:
a) A Képviselő-testület a költségvetésről szóló rendeletében évente határozza meg a költségvetés
részenként, külön címen a Környezetvédelmi Alap bevételi és kiadási tervszámát.
b) A költségvetésről szóló rendelete évközi módosításával biztosítja a környezetvédelmi céljellegű
többletbevételeinek a Környezetvédelmi Alapra történő tervbevételét.
c) Évente, a zárszámadásról szóló rendeletében dönt a Környezetvédelmi Alap felhasználásának
elfogadásáról, egyidejűleg jóváhagyja a Környezetvédelmi Alap maradványát.
(2) A városfejlesztési bizottság - a pénzügyi bizottság véleményének figyelembe vételével - minden évben
felhasználási tervet készít a Környezetvédelmi Alapba ténylegesen befolyt bevételeknek e rendelet 3.§
(1) bekezdésében részletezett célok megvalósítását biztosító felhasználására.
(3) A Környezetvédelmi Alapból a környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló
beavatkozások költségeire az éves felhasználási tervben 10 % -os tartalékot kell képezni.
Záró rendelkezés
5. §
E rendelet az alábbi (2) bekezdésben foglaltak kivételével 1998. február hó 1. napján lépett hatályba.

(1)

2

(2)

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/1236/EK
irányelvének a figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.
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