
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
 

28/2005. (V.31.) számú  
 

R E N D E L E T E  
 

a „Környezetvédelmi Alap„ – létrehozásáról. 
 

/Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva./ 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - 
többször módosított - 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében, foglalt felhatalmazás 
alapján, figyelemmel a környezet védelmének általános szabályairól szóló többször 
módosított 1995. évi LIII. törvény 58. §. (1) bekezdésében foglaltakra is a Környezetvédelmi 
Alap létrehozásáról és annak kezeléséről az alábbi rendeletet alkotja. 
 

1. § 
A rendelet célja 

 
(1)   Edelény Város Önkormányzata környezetvédelmi feladatainak részbeni megoldására, 

annak elősegítése érdekében Környezetvédelmi Alap –ot: (továbbiakban: Alap) hoz 
létre.  

 

(2)   A rendelet célja, hogy meghatározza az Alap forrásait, felhasználási rendjét illetve 
egész gazdálkodási rendszerét. 

 

(3)   Az Alap megnevezése: Edelény Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Alap–ja. 
 

2. § 
Bevételi források 

 
(1)   Az Alap bevételi forrásai a következők: 

a) a települési önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes 
összege, 

b) az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség által Edelény város közigazgatási területén jogerősen kiszabott 
környezetvédelmi bírságok összegének 30 %-a, 

c) a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulék külön törvényben 
meghatározott része, 

d) Edelény Város Önkormányzatának bevételeiből – az éves költségvetési 
rendeletben meghatározott - környezetvédelmi célokra elkülönített összege, 

e) a Környezetvédelmi Alap alszámlán lévő pénzeszközök után keletkezett 
kamatbevételek, 

f) az állampolgárok, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetek által az Alap részére történő befizetések, illetve bármely, az alapot 
illető egyéb bevétel 

 

(2)  Az Alap bevételeit környezetvédelmi célokra kell felhasználni. 
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3. § 
Az Alap felhasználása 

 
(1)   Az Alap felhasználásáról a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 1 véleményének kikérése 

után a Polgármester a Képviselő-testületet köteles minden év októberében tájékoztatni.  
 

(2)   Az Alapot a következő célokra lehet felhasználni: 
a) elsődlegesen környezetvédelmi szempontból károsodott, a szennyezéssel érintett 

környezet javítására, helyreállítására, 
b) az emberi egészség védelmére, az életminőség javítására, az egészségre káros 

közterületen meglévő gyomok irtására, 
c) a helyi természeti erőforrások és értékek megőrzésére, fenntartására, 
d) a felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi megőrzésére, 
e) a környezetvédelemmel kapcsolatos ötletek, találmányok megvásárlására, 
f) a környezetvédelemről szóló tájékoztatók, előadások költségeire, 
g) a környezetvédelmi felmérések, tanulmányok elkészítésére, stb. 
h)  lakossági kommunális és veszélyes hulladékok szelektív gyűjtésével kapcsolatos 

tevékenységre. 
 

(3) Az 1995. évi LIII. Tv. 46.§. (1) bekezdés e.) pontja alapján az önkormányzat elemzi, 
értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de 
legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot.  

 

4.§ 
Az Alap kezelése 

 

(1)   A környezetvédelmi alap pénzeszközeinek az elkülönítésére a költségvetési 
elszámolási számlához kapcsolódó önkormányzati környezetvédelmi alap alszámlát 
kell nyitni. 

 

(2)   Az önkormányzati környezetvédelmi alap alszámlán történik a bevételek és kiadások 
elszámolása. 

5. § 
Hatálybalépés 

 

E rendelet 2005. június 01. napján lép hatályba. 
 
 

  Hudák Józsefné s.k.             Molnár Oszkár s.k. 
       jegyző        polgármester 
 
Kihirdetési záradék: 

A 19/2014.(XII.17.) módosító önkormányzati rendelet 2014. december 17. napján kihirdetésre 
került. A rendelet hatályba lépésének napja: 2014. december 18. 
 
Edelény, 2014. december 17. 

 
Vártás József 

jegyző 
 
                                                 
1 Módosított szövegrész a 19/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 2. §-a alapján, hatályos 2014. december 18. 

napjától.  


