
SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
31/2004. (VII. 1.)  

RENDELETE 
 

az önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról 
 
 

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 58.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az 
önkormányzati környezetvédelmi alap létrehozásáról az alábbi rendeletet alkotja.  

 
 
 

Általános rendelkezések 
 

1. § 
 
(1) Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetvédelmi feladatai 
megoldása érdekében „Környezetvédelmi Alap”-ot (továbbiakban: Alap) hoz létre. 
 
(2) A rendelet célja, hogy az önkormányzat a környezetvédelmi feladatai hatékony ellátása 
érdekében segítse a környezetvédelmi intézkedések végrehajtását, járuljon hozzá a környezeti 
ártalmak megelőzéséhez, a környezeti károk mérsékléséhez, ösztönözze a 
környezetszennyezés csökkentésére irányuló társadalmi tevékenységet, fejlessze a környezet 
minőségét. Célja továbbá, hogy meghatározza az Alap forrásait, felhasználási rendjét, illetve 
az egész gazdálkodási rendjét. 
 
(3) Az Alap megnevezése: Szerencs Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Alapja. 

 
 
 

Bevételi források 
 

2. § 
 

(1) A települési önkormányzat környezetvédelmi bevételi: 
a) a szerencsi önkormányzat által jogerősen kiszabott és befolyt környezetvédelmi 

bírságok teljes összege, 
b) a területi környezetvédelmi hatóság által a települési önkormányzat területén 

jogerősen kiszabott és befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30 százaléka, 
c) a környezetterhelési díjak és igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott 

része, 
d) a települési önkormányzat által a költségvetésében az alap környezetvédelmi része 

javára elkülönített összege, 
e) egyéb bevételek 
f) az e célra teljesített önkéntes befizetések 
g) az Alap lekötéséből származó bevételek 
h) az 1995. évi LIII. tv. 58. § (6) bekezdés alapján az önkormányzatot arányosan 

megillető megosztott bevételek. 
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Az Alap felhasználása 

 
3. § 

 
(1) Az Alap bevételeit környezetvédelmi célokra kell felhasználni, más célra azok még 
ideiglenesen sem vonhatók el. 

 
(2) Az Alap felhasználásáról a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatára 
a Képviselő-testület dönt. 
 
(3) Az Alapot Szerencs város közigazgatási területén a következő célokra lehet felhasználni: 

 
a) a környezetvédelmi szempontból károsodott környezet javítása helyreállítása érdekében, 
b) az emberi egészség védelme, az életminőség javítása céljára, 
c) levegőtisztaság-védelmi célokra, 
d) vízminőség-védelmére, 
e) talajvédelem céljaira, 
f) környezetvédelemről szóló tájékoztatások, felmérések, tanulmányok elkészítésére, 
g) környezetszennyezés megelőzésére és csökkentésére, 
h) környezetszennyezést csökkentő beruházásokra, 
i) a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére. 
 

Az Alap kezelése 
 

4. § 
 

(1) Az Alapba történő befizetéseket a Polgármesteri Hivatal elkülönítetten kezeli. 
 
(2) Az Alapba befolyt összeget, mely a 3.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint nem kerül 
felhasználásra, lekötött betétként kell kezelni. 
 
(3) Az Alapból éves felhasználási terv és pályázat útján lehet pénzeszközökhöz jutni. 
 
(4) Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, akinek 60 napon túli, adók módjára 
behajtható köztartozása van; továbbá akinek az önkormányzattal, annak intézményeivel, 
illetve társaságaival szemben tartozása van; valamint aki csődeljárás, felszámolás vagy 
végelszámolás alatt áll. 
 
(5) Az Alap éves költségvetésének 40 %-át lehet pályázati célra felhasználni. 
 

Eljárási szabályok 
 

5. § 
 

(1) Az Alapból nyújtandó támogatás nyilvános pályázat alapján nyerhető el. A pályázati 
feltételeket, az eljárás szabályait a polgármester írásbeli javaslatára a Településfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság határozza meg. A pályázatokat a jegyzőhöz kell benyújtani, aki 
szükség szerint külső szakértő bevonásával véleményezi a pályázatot, valamint javaslatot tesz 
a támogatás mértékére a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság felé. 
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(2) Az Alap nyilvántartásáról a jegyző gondoskodik. 
 
(3) Az Alapból nyerhető támogatás lehet visszatérítendő vagy vissza nem térítendő, melyek 
együttesen is alkalmazhatók. 
 
(4) Az Alapból támogatás még meg nem kezdett beruházásokhoz, tevékenységekhez adható; 
kivéve a már elkezdett, de műszakilag elkülönített beruházást. 
 
(5) A támogatás egyszeri. Folyamatos, működési célra nem nyújtható. 
 
(6) A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörben dönt a 
pályázatokról. A támogatásban részesülővel szerződést kell kötni. 
 
(7) A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a támogatásban részesülő által 
megvalósítani kívánt cél megvalósulását ellenőrizni jogosult. Amennyiben a támogatásban 
részesülő a szerződésben meghatározott feltételeket önhibájából nem, vagy csak részben 
teljesíti, a támogatást részben vagy teljes egészében a Településfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság visszavonja. 
A visszavonás esetén a már igénybevett összeget a mindenkori jegybanki alapkamat 
kétszeresével számított kamattal köteles visszafizetni a támogatásban részesülő. 
 
(8) Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap felhasználásáról a Településfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság elnöke a Képviselő-testület előtt évente a zárszámadáskor 
köteles beszámolni, amit a testület a zárszámadás elfogadásával hagy jóvá. 
 

Záró rendelkezések 
 

6.§ 
 
Jelen rendelet 2004. július 1-jén lép hatályba. 
 
 
 
Szerencs, 2004. június 29. 
 
 
 
 
 
 
 
 Dr. Bíró László Rónavölgyi Endréné 
 címzetes főjegyző polgármester 
 
 
 
Kihirdetési záradék:  
A kihirdetés napja: 2004. július 1. 
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