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Ágasegyháza Község Önkormányzat 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 foglaltak 

alapján a Környezetvédelmi Alapról és annak kezeléséről az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

A rendelet célja 

1. § 

 

(1)  Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi környezetvédelmi 

feladatai megoldására Környezetvédelmi Alapot [a továbbiakban: Alap] hoz létre. 

(2)  A rendelet célja, hogy meghatározza az Alap forrásait, felhasználási, illetve egész 

gazdálkodási rendjét. 

 

 

Az Alap megnevezése, összege 

2. § 

 

(1)  Az Alap megnevezése: Ágasegyháza Község Önkormányzatának 

Környezetvédelmi Alapja. 

(2)  Az Alap létesítése céljából Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

által rendelt összeg: 50.000 forint. 

 

Bevételi források 

3. § 

 

Az Alap bevételi forrásai a következők: 

a)  Ágasegyháza Község Önkormányzat [a továbbiakban: Önkormányzat] által 

jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege; 

b)  az  Alsó-tiszavölgyi Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi felügyelőség 

által Ágasegyháza község közigazgatási területén jogerősen kiszabott 

környezetvédelmi bírságok összegének 30 %-a; 

c)  a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok törvényben 

meghatározott része; 

d)  az Önkormányzat költségvetésében környezetvédelemre elkülönített összeg; 

e)  fakivágási bírság és fapótlási díj; 

f)  a hatásterület átnyúlása miatt más önkormányzattal megosztott bírság; 

g)  az Alap lekötéséből származó kamatbevételek; 

h) a polgári jogi értelemben vett személyek által az Alap részére történt 

befizetések, illetve bármely, az Alapot illető bevétel. 

 

 

Az Alap felhasználása 

4. §. 

 

(1)  A felhasználási célokról, és a célokhoz rendelt keretösszegről a képviselő-testület a 

Környezetvédelmi Programból lebontott éves intézkedési tervben dönt. 



  

 

(2)  Az Alap bevételeit környezetvédelmi célokra kell felhasználni, más célra azok még 

ideiglenesen sem vonhatók el. 

 

(3)  Az Alapot Ágasegyháza község közigazgatási területén a következő célokra lehet 

felhasználni: 

a)  a környezetvédelmi szempontból károsodott környezet javítása, helyreállítása 

érdekében, 

b)  az emberi egészség védelmére, az életminőség javítására, 

c)  a helyi természeti erőforrások és a helyi védelem alatt álló területek, értékek 

megőrzésére, fenntartására, fejlesztésére, 

d)  a felszíni és a felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi megőrzésére, 

e)  környezetvédelemmel kapcsolatos ötletek, találmányok megvételére, 

f)  a környezetvédelemről szóló tájékoztatások, előadások költségeinek fedezésére, 

környezetvédelmi ismeretek terjesztésére, 

g)  a környezetvédelmi felmérések, tanulmányok elkészítésére, 

h)  lakossági környezetvédelmi szerveződések támogatására, 

i)  lakossági- és veszélyes hulladék szelektív gyűjtésére, 

j)  felszíni és felszín alatti vizek okozta természeti károk megelőzésére és 

elhárítására. 

 

(4)  Az Alapba befolyt összeget, amely az (1)-(3) bekezdésekben foglaltak szerint nem 

kerül felhasználásra, lekötött betétként kell kezelni. 

 

 

Az Alap kezelése 

5. § 

 

Az Alap kezelésének számviteli szabályait, ezen belül a kötelezettségvállalással, 

utalványozással, ellenjegyzéssel, továbbá ellenőrzéssel kapcsolatos jog- és hatásköröket a 

polgármester és jegyző együttesen - külön utasításban - szabályozza. 

 

 

Hatálybalépés 

6. § 

 

E rendelet 2009. május 27. napján lép hatályba.  
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