Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2017. (X….) önkormányzati rendelete
a Környezetvédelmi Alapról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Környezetvédelmi Alapról
az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet célja
1.§
(1) Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete környezetvédelmi feladatai
megoldásának elősegítése érdekében Környezetvédelmi Alapot (továbbiakban:Alap) hoz
létre.
(2) Az Alap megnevezése: Nagykáta Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alapja.
(3) Az alap célja, hogy hatékonyan segítse elő az önkormányzat környezetvédelmi
feladatainak ellátását.
Bevételi források
2. §
(1) Az Alap bevételeire a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény 58. § (2) bekezdése az irányadó.
Az alap felhasználása
3. §
(1) Az Alap felhasználásáról – a polgármester javaslata alapján - az éves költségvetési
rendeletben, a tényleges felhasználásáról az éves zárszámadás elfogadásával a képviselőtestület dönt.
(2) Az Alap – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – kizárólag környezetvédelmi célokra
használható fel, így különösen
a) a környezetvédelmi szempontból károsodott környezet javítása, helyreállítása érdekében,
b) az emberi egészség védelmére, az életminőség javítására,
c) a helyi természeti erőforrások és értékek megőrzésére, fenntartására,
d) a környezet védelmét megalapozó tanulmányok, felmérések, tervek készítésére,
tájékoztatások, előadások költségeinek fedezésére,
e) a környezettudatos szemlélet szélesítésére, elmélyítésére,
f) a környezeti károk megelőzésére, mérséklésére és felszámolására,
g) a természeti és épített környezeti értékek megőrzésére, átörökítésére,
h) a kulturált környezet megteremtését és fenntartását célzó intézkedések támogatására,
i) a felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi védelme, a vizek tisztaságának
védelme, a vizek szennyeződésének megakadályozása, víztisztaság-védelmi beruházások
pályázatok útján való támogatása,
j) környezetvédelmi akciók, mozgalmak lebonyolítási, díjazási költségeinek fedezésére,
k) környezetvédelmi tárgykörben kiírt pályázatokon való részvétel esetén az önkormányzati
saját erő biztosítására.

(3) A talajterhelési díjból származó bevétel a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX törvény 21/B. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak szerint használható fel.
(4) Az Alap bevételeit környezetvédelmi célokra kell felhasználni más célra azok még
ideiglenesen sem vonhatók el.
(5) Az Alap előző évről megmaradt összegét a következő évre át kell vinni, az még
ideiglenesen sem vonható el.
Az alap kezelése
4. §
(1) Az Alap felhasználásáról szóló képviselő-testületi döntések végrehajtását a Pénzügyi
Bizottság ellenőrzi.
(2) Az Alap számviteli szabályoknak megfelelő elszámolásáért a polgármester a felelős.
(3) Az Alap pénzeszközeit – a befolyó összegeket és kifizetéseket – az önkormányzat
főszámlájától elkülönítetten kell kezelni.
Záró rendelkezések
5.§
(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Nagykáta, 2017. október ….
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