
 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2019. (III.29.) rendelete 

Környezetvédelmi Alap létrehozásáról 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58.§ (1) bekezdésében biztosított felhatalmazása 
alapján a következő rendeletet alkotja: 

 

A Környezetvédelmi Alap célja 

 

1.§ 

 

(1) Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a feladat- és hatáskörébe 
tartozóhelyi környezet- és természetvédelmi feladatok, kötelezettségek teljesítésének 
elősegítése érdekében „Környezetvédelmi Alapot” (továbbiakban: Alap) hoz létre. 

(2) Az Alap célja, hogy hatékonyan segítse az Önkormányzat környezetvédelmi 
feladatainak ellátását. 

 

Bevételi források 

2.§ 

 

Az Alap bevételei: 

(1) Biatorbágy Város Önkormányzata által jogerősen kiszabott környezetvédelmi 
bírságok teljes összege; 

(2) Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság által Biatorbágy Város területén jogerősen 
kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a; 

(3) a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön jogszabályban 
meghatározott részei; 

(4) az Alap összegének lekötéséből származó bevételek; 

(5) az állampolgárok, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek 
által az Alap részére történő befizetések, továbbá az Alapot illető bármilyen bevétel; 

(6) Az önkormányzat saját költségvetéséből elkülönített rész; 

(7) Pályázatok útján elnyert összegek. 

 

Az Alap felhasználása 

3.§ 

(1) Az Alap bevételeit kizárólag környezet- és természetvédelmi célokra kell felhasználni. 

(2) Az Alap felhasználásáról a Képviselő-testület évenként a költségvetési rendelet 
megalkotása során az összeg megjelölésével, a célok meghatározásával rendelkezik, és a 
zárszámadás elfogadásakor vizsgálja az Államháztartási törvény előírásainak 
figyelembevételével. 



 

 

(3) Az Alapot Biatorbágy Város közigazgatási területén a következő célokra lehet 
felhasználni: 

 

 a) az emberi egészség védelme, életminőség javítása; 

 b) a környezetvédelmi szempontból károsodott környezet javítása, helyreállítása; 

 c) a helyi természeti erőforrások és értékek megőrzése, fenntartása; 

 d) a felszíni és a felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi megőrzése; 

 e) a környezetvédelemmel kapcsolatos ötletek, találmányok finanszírozása; 

 f) a környezetvédelemről szóló információk, tájékoztatások, előadások, 
környezetvédelmi nevelés, képzés, művelődés költségeinek fedezése; 

 g) környezetvédelmi felmérések, tanulmányok elkészítése, adatok, kutatás és 
fejlesztés, nyilvántartás finanszírozása; 

 h) környezetvédelmi információs rendszer finanszírozása; 

 i) a település Környezetvédelmi Programjának elkészítése, felülvizsgálata. 

 

Az Alap kezelése 

4.§ 

 

(1) Az Alapba befolyt összeget -amely tárgyévben nem került felhasználásra – lekötött 
betétként kell kezelni. A lekötésről a tárgyévet követő év január tizenötödikéig kell 
intézkedni. A lekötés feloldása a Képviselő-testület döntése alapján történik. 

(2) Az Alapba befolyt összeget és az onnan történő kifizetéseket a Polgármesteri hivatal 
számláján elkülönítetten kell kezelni. 

 

Hatálybelépés 

5.§ 

 

Jelen Rendelet 2019. április 1. napján lép hatályba. 

 

 

 Tarjáni István dr. Kovács András  

 polgármester jegyző 

 

 


