Halimba község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról

Halimba
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott hatáskörében, a
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58.
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének
11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el.

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya Halimba község közigazgatási területére, a község
székhellyel illetve lakóhellyel rendelkező jogi és természetes
személyekre, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra terjed ki.

A Környezetvédelmi Alap célja

2.§ (1) Halimba Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapot hoz létre.
(2) A Környezetvédelmi Alap létrehozásának célja, hogy hatékonyan
segítse az önkormányzat környezetvédelmi feladatainak ellátását,
különösen:
a) a környezeti ártalmak megelőzését;
b) a környezeti károk mérséklését, a bekövetkezett károk
felszámolását;
c) a környezetkímélő tevékenységek, környezetbarát technológiák
elterjedését;
d) a zöldterület-gazdálkodást;
e) a természeti értékek megóvását;
f) a környezetvédelmi intézkedések végrehajtását;
g) a környezetvédelmi szemléletváltoztatást.

A Környezetvédelmi Alap forrásai

3.§ (1) A Környezetvédelmi Alap forrása:
a) az önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi
bírság teljes összege,
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b) a területi környezetvédelmi hatóság által az önkormányzat
területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok
összegének 30 %-a,
c) a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön
törvényben meghatározott része,
d) a települési önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi
célokra elkülönített összege,
e) a környezet védelmét szolgáló adományok nemzetközi segélyek
f) a jegyző által kiszabott természetvédelmi bírság.
(2)

A Környezetvédelmi Alapba befolyt összeg az önkormányzat
költségvetésének része. A Környezetvédelmi Alap bevételei és kiadási
előirányzatát - külön alcímen - az éves költségvetési rendelet
tartalmazza. A forrásokat alapszerűen elkülönítetten kell kezelni
tervezési és beszámolási rendszere is ennek megfelelő. Az alap
kezelője Halimba Község Önkormányzata.

(3) A Környezetvédelmi Alap számla száma:
12084003-00204082-01200009
(4) A képviselő-testület évente, a zárszámadásról szóló rendeletében
dönt a Környezetvédelmi Alap felhasználásának elfogadásáról,
egyidejűleg jóváhagyja a Környezetvédelmi Alap maradványát.

A Környezetvédelmi Alap felhasználása

4.§ (1) A Környezetvédelmi Alapot kizárólag környezetvédelmi célokra lehet
felhasználni.
Záró rendelkezések

5.§ (1) Ez a rendelet 2013. december 2-án lép hatályba.

Halimba, 2013. november 19.

A kihirdetés napja 2013. november 29.

Tóbel János
polgármester

Dr. Jáger László
jegyző
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INDOKOLÁS
Általános indoklás
A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény. 58.§. (1) bekezdése
felhatalmazza az önkormányzatokat arra, hogy környezetvédelmi feladataik
megoldásának elősegítése érdekében környezetvédelmi alapot hozzanak létre.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet területi hatálya értelemszerűen - összhangban az önkormányzati
törvény szabályaival kizárólag a település közigazgatási határain belül
érvényesülhet.
A 2. §-hoz
A rendelet a környezetvédelmi törvény II. fejezetével összhangban,
figyelemmel a védett környezeti elemekre határozza meg a helyi jogalkotás
célját.
A 3. §-hoz
Az alap kötelező forrásait a környezetvédelmi törvény meghatározza.
Lehetőséget ad arra is, hogy egyéb bevételeket az önkormányzat megjelöljön.
A 4. §-hoz
A rendelet 4.§-a szintén a környezetvédelmi törvény II. fejezetével áll
összhangban. A helyi jogalkalmazás során az egyes környezeti elemek / víz,
levegő,stb./ védelmére vonatkozó döntéseknél a hivatkozott jogforrás a helyi
rendelettel együtt alkalmazandó.

A 5. §-hoz
A rendelet hatályba lépését szabályozza.

Halimba, 2013. november 19.

Dr. Jáger László
jegyző
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