22/2004./VII. 21./ (a kihirdetés napja) rendelete

a helyi Környezetvédelmi Alap létrehozásáról
Kisvárda város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §. /1/
bekezdése a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 58. §-a
alapján az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet célja

1. §.

(1) Kisvárda város Önkormányzata az önkormányzati környezetvédelmi feladatainak
megoldása érdekében Önkormányzati Környezetvédelmi Alapot (továbbiakban: Alap) hoz
létre.
(2) A rendelet célja, hogy meghatározza az Alap forrásait, felhasználási, illetve gazdálkodási
rendjét.
(3) Az Alap megnevezése: Kisvárda város Önkormányzatának Környezetvédelmi Alapja.
A rendelet hatálya

2. §.

A rendelet hatálya kiterjed minden olyan természetes személyre, jogi személyre és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervre, mely Kisvárda város közigazgatási területén e
rendelet 4. §-a (2) bekezdésével meghatározott környezetvédelmi tevékenységet végez.
Bevételi források

3. §.

Az Alap bevételi forrásai a következők:
a./ A jegyző I. fokú környezetvédelmi hatósági jogkörében jogerősen kiszabott és megfizetett
környezetvédelmi bírságok teljes összege.
b./ A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség által Kisvárda város közigazgatási
területére jogerősen kiszabott és megfizetett környezetvédelmi bírságok összegének 30
%-a.
c./ Környezetterhelési díjak és igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része.
d./ Kisvárda város Önkormányzatának bevételeiből az éves költségvetési rendeletben
meghatározott környezetvédelmi célokra elkülönített összeg.
e./ Az Alap pénzeszközeinek ideiglenes lekötéséből származó kamatbevételek.

f./ Állampolgárok, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek által az
Alap részére történt befizetések.
g./ Egyéb bevételek.
Az Alap felhasználása

4. §.

(1) Az Alap felhasználásának tervéről és keretösszegéről az éves költségvetésről szóló
rendeletében Kisvárda város Önkormányzati Képviselőtestülete dönt.

(2) Az Alap Kisvárda város közigazgatási területén kizárólag a következő célokra
használható fel:
a./ a környezetvédelmi szempontból károsodott környezet javítása, helyreállítása,
b./ az emberi egészség védelme, az életminőség javítása,
c./ a levegőtisztaság védelme, a légszennyezettség mértékének tartósan a határérték alá való
csökkentése, levegőtisztaság-védelmi beruházások pályázatok útján való elősegítése,
d./ felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi védelme, a vizek tisztaságának
védelme, a vizek szennyeződésének megakadályozása, víztisztaság-védelmi
beruházások pályázatok útján való támogatása,
e./ lakossági bejelentések, panaszok indokoltságát eldöntő műszeres mérések,
f./ a helyi természeti értékek és erőforrások megőrzése, fenntartása, a város zöldterületeinek
védelme, parkok területének növelése,
g./ környezetvédelemről szóló tájékoztatások, előadások, a lakosság tudat- és
szemléletformálás költségeinek fedezése, különös tekintettel az ifjúság
környezetvédelmi nevelésére,
h./ környezetvédelmi vizsgálatok, felmérések, tanulmányok készítése,
i./ a város környezetvédelmi adatbázisának és környezetvédelmi információs rendszerének
létrehozása, csatlakozás az országos monitoring hálózathoz,
j./ környezetvédelmi célokat szolgáló pályázatok támogatása.
(3) Az Alapba befolyt összeget, amely az (1) bekezdésben foglaltak szerint nem került
felhasználásra, lekötött betétként kell kezelni.
(4) Az Alap bevételeit környezetvédelmi célokra kell fordítani, más célokra azok még
ideiglenesen sem vonhatók el.
(5) Az Alap előző évről megmaradt pénzösszegét a következő költségvetési évre át kell vinni.
Az Alap kezelése

5. §.

(1) Az Alap számviteli szabályainak megfelelő elszámolásáért a polgármester felelős.
(2) Az Alap felhasználásáról évente egyszer a polgármester az éves költségvetés
végrehajtásáról szóló rendeletében köteles beszámolni a képviselőtestületnek.

(3) Az Alapba befolyt összegeket és az onnan történő kifizetéseket Kisvárda város
Polgármesteri Hivatalának
nyilvántartani.
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Záró rendelkezés

7. §.

E rendelet 2004. augusztus 1-jén lép hatályba. Kihirdetéséről az SZMSZ előírásai szerint a
jegyző gondoskodik.

