28/2006. (XII.18) Bugyi Nagyközség Önkormányzati rendelete
Környezetvédelmi Alap létrehozásáról
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. LIII. tv. 58. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a
Környezetvédelmi Alap -ról és annak kezelésér l az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet célja
(1) A Környezetvédelmi Alap (továbbiakban Alap) létrehozásának célja, hogy hatékonyan
segítse az Önkormányzat környezetvédelmi feladatainak ellátását:
a/ a szükséges környezetvédelmi intézkedések végrehajtása
b/ a környezeti károk mérséklése
c/ a környezeti ártalmak megel zése
d/ a természeti értékek megóvása
e/ a környezetvédelmi oktatás, nevelés területén.
(2) A rendelet célja, hogy meghatározza az Alap bevételi forrásait, felhasználási rendjét,
illetve egész gazdálkodási rendjét.
(3) Az Alap megnevezése: Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Környezetvédelmi
Alap -ja.
2. §
Az Alap bevételi forrásai
(1) Az Alap bevételi forrásai a következ k:
a/ a jegyz által joger sen kiszabott környezetvédelmi bírság, növényvédelmi bírság,
valamint hulladékgazdálkodási bírság teljes összege
b/ a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyel ség által Bugyi nagyközség területén
joger sen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének 30 %-a
c/ a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott
része,
d/ a Bugyi Nagyközség Önkormányzat bevételeib l
az éves költségvetési rendeletben
meghatározott környezetvédelmi célokra elkülönített összeg
e/ az Alap lekötéséb l származó kamatbevételek
f/ a magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkez szervezet által az
Alap részére történt befizetések, illetve az Alapot illet egyéb bevétel
g/ a község területén kivetett természetvédelmi bírság
(2) Az Alap bevételeit környezetvédelmi célokra kell felhasználni, más célra azok még
ideiglenesen sem vonhatók el.
3. §
Az Alap felhasználása
(1) Az Alap felhasználásáról a Településfejlesztési-, Ellátási és Környezetvédelmi Bizottság
( továbbiakban: Bizottság) javaslata alapján a képvisel -testület évente e költségvetési
rendelet és a zárszámadás elfogadásával egyidej leg rendelkezik.
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(2) Az Alapot kizárólag Bugyi Nagyközség környezetvédelmi problémainak megoldására
lehet felhasználni. Bevételeit az alábbi célok megvalósítását szolgáló tevékenységek
támogatására kell fordítani:
a/ leveg tisztaság védelme (pl.: mérések, helyszíni vizsgálatok, adatbázis létesítése stb.)
b/ hulladékgazdálkodás, települési szilárd- és veszélyes hulladékok kezelése, szelektív
hulladékgy jtés el segítése
c/ védett természeti értékek meg rzése, eredeti állapotuk helyreállítása
d/ zaj- és rezgésvédelem
e/ zöldterületek védelme, fejlesztése, erd k védelme, allergén növények elleni védekezés
f/ vizek védelme
g/ talaj védelme
h/ környezetvédelmi oktatás, környezetvédelmi célú szakmai programokon való részvétel
i/ környezetvédelmi információrendszer m ködtetése, fejlesztése
k/ egyéb, a környezet védelmét el segít tevékenység
(3) Az Alap bevételeib l kell fedezni a kezelésével járó költségeket. Az Alapba befolyt
összeget, mely a (2) bekezdésben foglaltak szerint nem kerül felhasználásra, lekötött
betétként kell kezelni.
4. §
Az Alap kezelése
(1) A környezetvédelmi alap pénzeszközeinek az elkülönítésére környezetvédelmi alap
számlát kell nyitni.
(2) Az önkormányzati környezetvédelmi alap számlán történik az alapra befolyó összegek és
az onnan történ kifizetések elszámolása.
(3) Az Alap felhasználásáról szóló képvisel -testületi döntések végrehajtását a Bizottság
ellen rzi.

5. §
Záró rendelkezések
E rendelet 2007. január 01. napján lép hatályba.

Somogyi Béla
polgármester

Szatmári Attila
jegyz

A rendelet 2006. december 18-án lett kihirdetve.

..
Szatmári Attila
Jegyz

