
Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testületének 

 

8/2005.(IV.05.) rendelete 

 

az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról 

 

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete környezetvédelmi és 

természetvédelmi feladatai megoldásának elõsegítése érdekében, a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Tv. 58. § (1) bekezdésének felhatalmazása, 

valamint a természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. Tv. 62. § (3) bekezdése alapján a 

következõ rendeletet alkotja: 

 

A rendelet célja 

 

1.§. 

 

(1) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete a település 

környezetvédelmi és természetvédelmi feladatainak ellátására, a környezeti ártalmak 

megelõzésére, bekövetkezett környezeti károk felszámolására, továbbá hatékony 

környezetvédelmi és természetvédelmi megoldások ösztönzésére a környezetvédelmi 

és természetvédelmi szemlélet, oktatás támogatására elkülönített pénzalapot, ún. 

önkormányzati környezetvédelmi alapot hoz létre. 

 

(2) Az alap megnevezése: Balatonkenese Nagyközség Önkormányzati Környezetvédelmi 

Alapja. (továbbiakban: Alap) 

 

(3) A rendelet célja, hogy meghatározza az Alap forrását, felhasználását és gazdálkodási 

rendjét. 

 

Az Alap forrásai 

 

2.§. 

Az Alap forrásai: 

a) Az Önkormányzat által jogerõsen kiszabott környezetvédelmi, természetvédelmi és 

hulladékgazdálkodási bírság teljes összege,
*
 

b) A területi környezetvédelmi hatóság által az Önkormányzat területén jogerõsen 

kiszabott környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási bírságok összegének harminc 

százaléka,* 

c) A környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben 

meghatározott része,* 

d) Az Önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi és természetvédelmi célokra 

elkülönített összege 

e) Az Alap javára teljesített visszafizetések 

f) helyi védett értékek sérelmére történõ tevékenység miatt kiszabott bírságok, zöldkárok 

megtérítése 

g) állami és nemzetközi alapokhoz benyújtott környezetvédelmi és természetvédelmi 

célú pályázatokon nyert összeg 

h) vállalkozók, magánszemélyek befizetései, ha a felhasználásról a befizetõ úgy 

rendelkezik 
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 2 

i) az alap környezetvédelmi része pénzeszközeinek ideiglenes lekötésébõl származó 

kamatok 

j) nem önkormányzati kezdeményezésû fakivágás bírság és fapótlási díj 

k) az alap környezetvédelmi részét megilletõ egyéb bevételek. 

 

Az Alap felhasználása 

 

3.§. 

 

(1) Az Alapot kizárólag környezetvédelmi és természetvédelmi célokra lehet felhasználni 

Balatonkenese Nagyközség közigazgatási területén. 

a) közterület-tisztaság elõsegítése, illegálisan kialakított hulladékleradó-helyek 

megszüntetése, 

b) hulladékgazdálkodás, szelektív hulladékgyûjtés, 

c) levegõ tisztaság védelem, 

d) vízvédelem, 

e) zöldfelületek védelme, fejlesztése, allergén gyomok elleni védelem, 

f) talajvédelem, 

g) zaj- és rezgésvédelem, 

h) környezetszennyezést csökkentõ beruházások támogatása, 

i) a helyi jelentõségû védett természet értékek és védett természeti területek 

megõrzése, fenntartása, 

j) egyéb környezetvédelmi és természetvédelmi célú tevékenységek. 

 

(2) Az Alap felhasználására a Képvielõ-testület és szervei: polgármester, Képviselõ-

testület bizottságai, balatonakarattyai részönkormányzat testülete, Képviselõ-testület 

hivatala tesz javaslatot. 

 

(3) Az Alap az Önkormányzat költségvetésének része, azt önálló szakfeladaton kell 

kezelni. 

 

(4) Az Alapban lévõ összeget pénzmaradványként kell kezelni és az Alap következõ évi 

forrásaként kell kezelni. 

 

(5) Az Alap felhasználásáról a Képviselõ-testületnek évente a költségvetési rendelet és 

zárszámadás elfogadásával egyidejûleg kell rendelkezni.
*
 

 

Záró rendelkezések 

 

4.§. 

 

A rendelet 2005. április 21-án lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti Balatonkenese 

Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testületének az Önkormányzati 

Környezetvédelmi Alapról szóló 26/2004.(VII.14) rendelete. 

 

Balatonkenese, 2005. március 31. 

 

 

 Kürthy Lajos sk. Beke Tamás sk. 
 polgármester jegyzõ 
                                                           
*
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