Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének
20/2001. (V. 18) Önk. sz. rendelete
Szentendre Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testülete a környezetvédelmi feladatainak el segítése
érdekében, a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1)
bekezdésében és a környezet védelmének általános szabályairól szóló, többször módosított 1995.
évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kv. törvény) 58. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás
alapján a következ rendeletet alkotja.
1. §
A rendelet célja
(1) Szentendre Város Önkormányzata környezetvédelmi feladatai megoldásának el segítése
érdekében környezetvédelmi alapot (továbbiakban: alap) hoz létre.
(2) A rendelet célja környezetvédelmi alap létrehozása a környezeti ártalmak megel zésére, a
bekövetkezett környezeti károk csökkentésére, felszámolására, a természeti értékek fenntartására,
a hatékony környezetvédelmi megoldásokra, a felszíni és felszín alatti vizek min ségének
meg rzésére, leveg tisztaság-védelmi, zajvédelmi célokra, a környezetvédelemmel kapcsolatos
felmérések, tanulmányok készítésére, a szelektív hulladék gy jtés elterjesztésére, a társadalom
környezeti szemléletének fejlesztésére, környezeti információs rendszer biztosítására, a
környezeti nevelésre és a Kv. törvény 46. §-ában megállapított feladatai megoldásának
el segítése érdekében.
(3) Az alap megnevezése: Szentendre Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapja.
2. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya Szentendre város közigazgatási területén belül meghatározott célokra és
feladatokra terjed ki.
3. §
A környezetvédelmi alap bevételi forrásai
A környezetvédelmi alap forrásai:
a) az Önkormányzat által joger sen kiszabott környezetvédelmi és természetvédelmi bírság
teljes összege;
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b) a területi környezetvédelmi hatóság által az Önkormányzat területén joger sen kiszabott
környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a;
c) a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott
része;
d) az Önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összege;
e) a környezet védelmét szolgáló egyes nemzetközi segélyek;
f) Szentendre Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapja javára teljesített befizetések,
támogatások és ezek kamatai;
g) egyéb bevételek.
4.§
A környezetvédelmi alap felhasználása
(1) A környezetvédelmi alapot elkülönítetten - költségvetési számla alszámláján - kell kezelni és
kizárólag környezetvédelmi célokra lehet felhasználni. Más célokra még ideiglenesen sem
vonható el.
(2) A képvisel -testület évente a költségvetési rendelet megalkotásával, illetve a zárszámadás
elfogadásával rendelkezik a környezetvédelmi célokra elkülönített pénzösszegének nagyságáról.
5.§
Rendelkezés a környezetvédelmi alappal
(1) A környezetvédelmi alap felhasználásáról az Önkormányzat Környezetvédelmi és
Városfejlesztési Bizottsága rendelkezik a Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti
M ködési Szabályzatáról szóló 1/2001. (II. 15.) Önk. sz. rendelet 2/c sz. mellékletében biztosított
hatáskörében eljárva, az alábbi szempontok és célok figyelembevételével:
- a környezeti ártalmak megel zése,
- a bekövetkezett környezeti károk csökkentése, felszámolása,
- az emberi egészség védelme,
- a természeti értékek fenntartása,
- a felszíni és felszín alatti vizek mennyiségének és min ségének meg rzése,
- leveg tisztaság-védelmi és zajvédelmi célok,
- a környezetvédelemmel kapcsolatos felmérések, tanulmányok készítése,
- a szelektív hulladék gy jtés elterjesztésére,
- a társadalom környezeti szemléletének fejlesztésére, környezeti információs rendszer
biztosítása,
- a környezeti nevelés,
- társadalmi szervezetek véleménye,
- egyéb hatékony környezetvédelmi megoldások.
(2) A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság az (1) bekezdésben foglalt intézkedéseir l
köteles beszámolni a Képvisel -testületnek.
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(3) A Környezetvédelmi Alap felhasználását a Képvisel -testület a zárszámadásról szóló
rendeletében hagyja jóvá.
6.§
Záró rendelkezés
(1) E rendelet 2001. május 18 napján lép hatályba. A 2001. évi költségvetés végrehajtása során is
alkalmazni kell.
(2) A rendelet kihirdetésér l a Jegyz gondoskodik.
Szentendre, 2001. május 15.
Miakich Gábor
polgármester

Dr. Dombovári Ottó
jegyz

Záradék:
A rendelet 2001. május 18-án kihirdetésre került.

Dr. Dombovári Ottó
jegyz
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