Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének
13./2004.(VI.29. ) rendelete
az önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról
Mátraszentimre Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított
1990.évi LXV. törvény 16.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§. (1) bekezdés
c./ pontjára valamint az 58. § (1) bekezdésére Mátraszentimre község üdülő településhez
méltó tiszta, esztétikus képének, környezete rendjének és tisztaságának kialakítása,
fenntartása és védelme érdekében, az önkormányzat és a környezethasználók közötti arányos
teherviselés érdekében a helyi körülményeket figyelembe véve az alábbi rendeletet alkotja:
A Környezetvédelmi Alap létrehozása
1.§
(1)Az Önkormányzat létrehozza a Környezetvédelmi Alapot
/ továbbiakban: Környezetvédelmi Alap /.
(2)
A Környezetvédelmi Alap létrehozásának célja, hogy hatékonyan segítse az
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 terjedésének elősegítése,
e./ a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelme,
f./ a zöldfelület-gazdálkodás,
g./ a természeti értékek megóvása,
h./ a környezetvédelmi oktatás, nevelés területén.
A Környezetvédelmi Alap bevételei
2.§
(1) Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának bevételei:
a./ a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság által az Önkormányzat közigazgatási
területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság összegének 30%-a,
b./ a környezetterhelési díjak és igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott
része,
c./ az Önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összege,
d./ az Önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi és természetvédelmi bírság
teljes összege,
e./ a benyújtott pályázatokon környezetvédelmi feladatokra elnyert összeg
f./ a Környezetvédelmi Alap javára teljesített önkéntes befizetések és támogatások
g./ a Környezetvédelmi Alap javára teljesített visszafizetések és ezek kamatai
h./ egyéb, a Környezetvédelmi Alapot megillető bevételek.
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A Környezetvédelmi Alap felhasználása
3.§
(1)

A Környezetvédelmi Alapot kizárólag a község környezetvédelmi problémáinak
megoldására lehet felhasználni. Bevételeit az alábbi célok megvalósítását szolgáló
tevékenységek támogatására kell fordítani:
a./ levegőtisztaság védelme,
b./ hulladékgazdálkodás, települési szilárd és veszélyes hulladékok kezelése,
c./ védett természeti értékek megőrzése, eredeti állapotuk helyreállítása,
d./ zaj-és rezgésvédelem,
e./ zöldterületek védelme, létesítése, fejlesztése, zöldfelület-gazdálkodás, erdők védelme,
allergén növények elleni védekezés,
f./ vizek védelme
g./ talaj védelme
h./ környezetvédelmi oktatás, környezetvédelmi célú szakmai programokon való részvétel,
i./ környezetvédelmi információs rendszer működtetése, fejlesztése,
j./ egyéb, a környezet védelmét elősegítő tevékenység.
k./épített környezet védelme
(2) A Környezetvédelmi Alap bevételeiből kell fedezni a kezelésével járó költségeket.
4.§
(1)

A Környezetvédelmi Alap bevételeiről, maradványairól tartalékképzéséről és a
felhasználási terv alapján tervezett felhasználásáról a Képviselő-testület évente a
költségvetés elfogadásával egyidejűleg rendelkezik.
(2) A Környezetvédelmi Alapból a környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására
szolgáló beavatkozások költségeire az éves tartalékban 10 %-os tartalékot kell képezni.
(3) A Környezetvédelmi Alapból támogatást kaphat olyan természetes és jogi személy,
illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki és amely a településeken az Alap
céljaival egybeeső tevékenységet végez.
(4) Pályázati célra a Környezetvédelmi Alap 10 %-a használható fel.
(5)
A pályáztatás rendjét a képviselő-testület határozza meg az alábbiak figyelembe
vételével:
a./ csak induló meg nem kezdett létesítményekkel és tevékenységgel lehet pályázni
b./ a pályázat útján elnyerhető támogatás formája visszatérítendő vagy vissza nem
térítendő lehet, melyek együttesen is alkalmazhatók
c./ a nyújtandó támogatás mértéke a tervezett költségek 20%-a lehet, és be kell mutatnia
a pályázónak a fennmaradó saját rész meglétének hitelt érdemlő igazolását
d./ a pályázat kedvező tartalmú elbírálása után a pályázat nyertesével kell szerződést
kötni
e./ amennyiben a pályázati támogatásban részesülő a szerződésben meghatározott
feltételeket önhibájából nem, vagy csak részben teljesíti a támogatást részben vagy
teljes egészében vissza kell vonni, és visszavonás esetén a már igénybe vett összeget
a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével számított kamattal köteles
visszafizetni a támogatásban részesülő
(6) A Környezetvédelmi Alap éves felhasználásáról
a./ 1.000.000 azaz egymillió . Ft-ig a polgármester
b./ .1.000.000 azaz egymillió Ft felett a képviselő-testület dönt.
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(7) A Környezetvédelmi Alap felhasználását a képviselő-testület évente a költségvetési
beszámoló tárgyalásával egyidejűleg áttekinti.
(8) A Környezetvédelmi Alap bevételei és év végi maradványa el nem vonható, a következő
költségvetési évre átvihető.
(9) A Környezetvédelmi Alapot elkülönítetten kell kezelni.
Záró rendelkezések
5.§.
(1) A rendelet 2004. július 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik az SzMSz-ben előírt módon.
Mátraszentimre, 2004. június 28.

Stuller András
polgármester

dr. Bekecs Andrea
jegyző

Záradék:
Kihirdetve az SzMSz-ben előírt módon 2004. június 29-én !
dr. Bekecs Andrea
jegyző

