Gyömrő Város Önkormányzatának
1/2010. (I. 25.) rendelete
Gyömrő Város „Környezetvédelmi Alap”-járól
a 34/2010. (XII.16.) sz. rendelettel módosított,
egységes szerkezetbe foglalt szövege

Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
Törvény (a továbbiakban: Tv.) 58. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
„Környezetvédelmi Alap”-ról és annak kezeléséről az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet célja
1. §.
(1) Gyömrő Város Önkormányzata környezetvédelmi feladatainak hatékonyabb megoldása
érdekében „Környezetvédelmi Alap”-ot (továbbiakban: Alap) hoz létre, melynek induló összege
1.000.000 Ft, mely a költségvetés és a zárszámadás elfogadáskor kerül betételre az alszámlára.
Az Alap felhasználásáról a hatályos jogszabályok alapján kell eljárni a beszerzéseknél.
(2) A rendelet célja, hogy meghatározza az Alap forrásait, felhasználási rendjét.
(3) Az Alap megnevezése: Gyömrő Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Alapja.
Bevételi források
2. §.
(1) Az Alap bevételei
a.) a települési önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege,
b.) a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság által az önkormányzat területén jogerősen
kiszabott környezetvédelmi bírság összegének 30 %-a,
c.) a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része,
d.) az Alap lekötéséből származó kamatbevételek,
e.) a Tv. 58. §. (6) bekezdése alapján az önkormányzatot arányosan megillető osztott bevétel,
f.) az állampolgárok, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek által az Alap
részére történő befizetések, illetve bármely, az alapot illető bevétel,
g.) az Önkormányzat saját költségvetéséből elkülönített rész.
Az Alap felhasználása
3. §.
(1) Az Alap bevételeit csak környezet- és természetvédelmi célokra lehet felhasználni, más célra
még átmenetileg sem vonhatók el.
1
(2) Az alap felhasználásáról a Településügyi, Vagyonkezelő és Környezetvédelmi Bizottság
javaslata alapján évente a képviselőtestület a költségvetési rendelete és zárszámadása
elfogadásával egyidejűleg rendelkezik.
(3) Az Alapot Gyömrő város közigazgatási területén a következő célokra lehet felhasználni:
a.) környezetvédelmi szempontból károsodott környezet javítására, helyreállítására,
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b.)
c.)
d.)
e.)
f.)
g.)
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környezet-egészségügyi megelőzési célokra
,
a helyi természeti értékek megőrzésére, növelésére, fenntartására,
a környezetvédelemmel kapcsolatos találmányok, ötletek megvételére,
a környezet- és természetvédelemről szóló tájékoztatások, előadások költségeinek fedezésére,
környezet- és természetvédelmi felmérések, tanulmányok elkészítésére,
új szelektív hulladékgyűjtő udvarok létesítésére, hulladékgyűjtési rendszer bevezetésére,
fenntartására.

(4) Az Alap egy része a Képviselő-testület döntése alapján a Településügyi, Vagyonkezelő és
Környezetvédelmi Bizottság által kiírt pályázat útján is felhasználható.
Az Alap kezelése
4.§.
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(1) Az Alap felhasználásáról szóló képviselő-testületi döntések végrehajtását a Településügyi,
Vagyonkezelő és Környezetvédelmi Bizottság ellenőrzi, évente egy alakalommal tájékoztatást
ad a Képviselő-testületnek.

(2) Az Alap számviteli szabályoknak megfelelő elszámolásért a polgármester felelős.
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(3) A Jegyző a Műszaki és Építéshatósági Iroda közreműködésével köteles tájékoztatást adni a
képviselő-testületnek a befolyt, illetve felhasznált összegekről, évente a zárszámadás
előterjesztésével egyidejűleg.
Ugyancsak köteles tájékoztatást adni a Településügyi, Vagyonkezelő és Környezetvédelmi
Bizottságnak a 3.§. (2) bekezdésében meghatározott javaslattétel előtt.

(4) Az Alapba befolyó összegeket és az onnan történő kifizetéseket a Polgármesteri
Hivatal egyszámlájától elkülönített számlán kell kezelni.
Hatálybalépés
5.§
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Gyömrő, 2010. január 21.

Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Gyömrő, 2010. január 25.
Varga Ernő
jegyző
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