özd város örüormányzatának
5/1997. tIIklO_) gz_ rendelete
aa önkornárryzat Környezetvédelml AlapJáról

A kőrnyezet véde]-mének általános szabályairól szcló 1995. évi
LIII. törvény 58- §- t1) bekezdésében fogIalt felhatalmazás
alapján özd várcs önkormányzata a következó rendeIetet alkot.ja:

A Környezetvédelmi

Alap célja és bevételei
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t1) özd város önkormányzaLa "Környezetvédelmi Alap"-ot Itovábbiakban: AIap) ]:loz Iétre12) Az Alap létrehozásának céIja, hogy hatékonyan segítse a7
önkormányzaL környezetvédelmi feladataínak ellátását,
különösen:

a-

/ a szükséges környezetvédelmi intézkedések ..régrehajtáUu,

b-/ a környezeti ártalmak rnérséklése,mege]_ózése,
c - / a környeletkínréló tevékenységek,környeze--baráL technológiák elterjedésének elósegítése,
d. / a zölifeiület-gazdálkodás,
e-/' a körny=zetvédelmi oktatás, neveiés, együttműködés
területén.
oF

Az Alap bevéteiei:
környezetvedelmi hatóság ál: a_ atr önkor-/ a területí
mányzat --erületén .logerósen kiszabott kö:::;,ezetvédelmi bírságok összegének 30 ?,1-a.
b - t a környe;etterhelési
díjak és igénybevéte-1-1 járulékok
kü]-ön iörvényben tneghatározott része,
c - / az önkcr:mányzat bevét,eleiból - az éves ::5itségvetési
penrleie*,ben rreghatáro:oit - környe::etvé,jeirni célokra
elkülön::ett, ősszeg,
d-_,/
v,aciászati jog
|- önkormán},:at:_ tulajdonú területeket
haszncsi:ásábó1 szárrrazó bevételek,
e. i az ál j-ampolgárok, .jogi szemé1l,,ek. jog j_ s-e:e j_yiseggel
nem renielkezö EzeTvezet,ek ál|.al a: Alap :és=ere tör, tón'" be j,i=etések, ii ]etve bármely. ,3: -_.1,o*- i I leto
egyéb 'levéte l ,
|-,, a: Alap _ekötéséból szárma:ó kamatbe,.,éte_ek.
a.
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A Környezetvédelmi Alap felhasználása
U-ö-

i1) Az Alapot k:.zárólag az önkormányzat környezetvédelmí fe1adatainak negoldására lehet felhasználni- Bevételeit az
alábbi célck megvalósítását szolgáló tevékenységektámogatására kel1 fcrdítani:
a-/ Levegótlsztaság védelme, IpéldáuI: mérések.helyszíni
vízsgá]-atok, közlekedési légszennyezéscsökkentése,
adatbázis létesítése),
b- / hullaiékgazdálkodás, települési szilárdés,leszélyes
huiiacétok kezelése,
c-/ természetí eróforrások és értékek megórzése, fenntar'|-
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védelem,

védelme, fe.j lesztése, zöLC:e l-ü j_etgaz/ zöldterületek
dálkcc,ás, erdök védelme, allergén nö.ré::yek elleni
védekezés,

/ izek véCe lme
E ,i --al a.' ;é le lme ,
h-i }:örny=zetvédelmi oktatás, PR tevékenység. környe:etvédel:ii célú szakmai programokon való rés:-.,éte1.
í - / l<örnye:e""véCelmi információrendszer lét:-e::o;ása, múködte--ése, fej ]_esztése,
j -i egyéi: a környe:et védelmételösegítö tev=k;n],ség.
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12) Az Alap'ce.,,ételei az i1) bekezdésben megjeIöi:eken kívül
más célra nég ideiglenesen sem vonha+-ók e]-ÁA

t1) Az AIapró1 [bevéte1, kiadás) a KépviseIó-te3:,jiet, évente
a költség:.,e:és. illetve zárszámadás elfogadásá,.,a]- egyidejüleg re::delkezik. f igyeiemme1 e rendelet 2. S-ában fogIa]_takra:

A Kép,.,:.seló-testűlet a költségvetésról s;:c-j rendele, tében évent,e határozza meg a költségvetés :észeként-.
külön ::nen az Alap bevételi és kiadási_ :e:vszárnát,
|.,t' a kö_tségvetésröl s:óló rendelet,e evkö:_ :ódcsitásával b' :iosítja a körn},,ezetvéCeimi .:el.jel-e;:i iöbblet*
bevéi:eieknek a= Alapra történö terlbevét,:l:i.
(:.,,'évent=. a :árszámaiásrc, 1 s:ólo l€lr,iale:é':en dönr az
AIap :-*Ihasznalásának elfogadásárcl. eE-",',:e--ü}+g .j,rváhag;ja az Alap rnaraiványát.
,3..,'
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12) A Képviseló-testület az Alapba befolyt bevételek felhasznáIására vonatkozó döntési jogkört a Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottságra
Itovábbiakban: Bizottság)
tuházza át.

t3) A Polgármesteri Hivata1 Múszaki ügyosztály vezetóje minden évben felhasználási tervet készít az Alap bevételeinek a renCelet 3- §-ában részletezett célok megvalósítását biztosltó felhasználására és azt a Bizottság elé terieozt
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L4) A B;_zottság elnöke a Képvise]_ó-testület elót| évente a
zárszámadásró]_ szóló . renCe]_et-LervezeL ;,.=rgyalásáva]_
egyidejűleg beszámoL az Alap felhasznáiásáróI.
Az Alap kezelese
ÁA

t1) A: A}apra befolyó összegeket, az onnan történö kífízeLéseket a Pclgármesteri Hivai:,al elkü]_ónitet-t -q:ánIán kezelt_

[2

) Az Alap s::ánvíteli szabályoknak megfele]-ó el s:ámclásáért
a Prlgárrn=3:eri IJivataL Pén:ügy: iJg,",,>sztá;;,.re::e*-óje a
+-,- l .- l ,:,
!E
l- iU- -
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Hivatal Pérrzüg}-: ügyosztá-y .yezetóje
mj-nden negl;eCév végéig tájékoztatá;l ad a Bi:cttságnak az
Atapra bef : -r,t, és a felhas:nálásra került, ;jss-egrji.

t3) A Polgárn;st"eri
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A heiyi,-inkor=ányzatokró1 szóió i:r9O. évi. LXV. :,.|. 15. § i1];
bekezdése alapján a rendelet i997. március lt). ::.pján k:-}rir,,letésre ]<e:.üi:.
Ozd, 1997. már:ius
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