
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2004. (VII.15.) rendelete 

a helyi önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról 

 

 

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58.§. (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az 

önkormányzati Környezetvédelmi Alapról az alábbi rendeletet alkotja meg. 

 

 

I. Fejezet 

 

1. §. 

 

1) Hosszúhetény Község Önkormányzata a hatékony és eredményes környezetvédelem 

megoldása érdekében Környezetvédelmi Alapot (továbbiakban: Alap) hoz létre. 

2) A rendelet célja, hogy meghatározza az Alap forrásait, felhasználási és gazdálkodási rendjét. 

3) Az Alap megnevezése: 

„Hosszúhetény Község Önkormányzatának Környezetvédelmi Alapja” 

 

 

II. Fejezet 

 

Az Alap bevételei forrásai, felhasználása, kezelése 

 

2.§. 

 

1) Az Alap bevételei forrásai az alábbiak: 

a) a helyi önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a. 

b) az illetékes környezetvédelmi hatóság által Hosszúhetény közigazgatási területén 

jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 30%-a. 

c) a környezetterhelési díjak, valamint az igénybevételi járulékok külön jogszabályban 

(törvényben) meghatározott része. 

d) Hosszúhetény Községi Önkormányzat bevételeiből – az éves költségvetési rendeletben 

meghatározott – környezetvédelmi célokra elkülönített pénzösszeg. 

e) Az Alap lekötéséből származó kamatbevételek. 

f) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58.§. (6) 

bekezdése alapján a helyi önkormányzatot arányosan megillető megosztott bevétel. 

g) A természetes és jogi személyek, gazdasági társaságok, jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetek által az Alap részére történt befizetések, illetve bármely, az 

Alapot illető egyéb bevétel. 

 

 

Az Alap felhasználása 

 

3.§. 

 

1) Az Alapot, illetve bevételeit kizárólag környezetvédelmi célokra lehet felhasználni. 

2) Az alap felhasználásáról a Településfejlesztési, Építési, Vízügyi és Környezetvédelmi 

Bizottságnak, Hosszúhetény Természeti Értékeiért Egyesület véleményének kikérése 
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után – a polgármester javaslatára – a képviselő-testület évente a költségvetés és a 

zárszámadás elfogadásával egyidőben rendelkezik. 

3) Az Alapot Hosszúhetény község közigazgatási területén (Kisújbánya és 

Püspökszentlászló településrészeken is) a következő célokra lehet felhasználni: 

- Környezetvédelmi szempontból károsodott környezet megelőzésére, javítására, 

helyreállítására. 

- Az emberi egészség védelmére. 

- A helyi természeti erőforrások és értékeke megőrzésére. 

- A felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi megőrzésére. 

- A környezetvédelemmel kapcsolatos találmányok megvásárlására. 

- A környezetvédelemről szóló tájékoztatások, tanulmányok, előadások, 

környezetvédelmi felmérések költségeinek fedezésére. 

- Környezetvédelmi célú pályázatok önrészének biztosítására. 

- A környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok EU-s színvonalon történő 

ellátásának biztosítására. 

 

 

Az Alap kezelése 

 

4.§. 

 

1) Az alap felhasználásáról szóló képviselő-testületi döntések végrehajtását a Pénzügyi- 

Ellenőrző Bizottság ellenőrzi. 

2) Az Alap számviteli szabályoknak megfelelő elszámolásáért a polgármester felelős. 

3) A jegyző – negyedévente – tájékoztatást ad a Településfejlesztési, Építési, Vízügyi és 

Környezetvédelmi Bizottságnak, valamint a képviselő-testületnek a befolyt, illetve felhasznált 

pénzösszegről. 

4) Az alapra befolyó összegeket és az onnan történő kifizetéseket elkülönített számlán kell 

kezelni. 

 

 

III. Fejezet 

 

Záró rendelkezések 

 

5.§. 

 

1) Ezen rendelet 2004. július 15-én lép hatályba. 

 

 

Hosszúhetény, 2004. május 3. 

 

 

Faragóné Cseke Blanka sk.                                                                      Orbán László sk. 

        polgármester                                                                                               jegyző 
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Kihirdetési záradék: 

 

A rendelet a helyben szokásos módon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2004. július 5-én 

kihirdetésre került. 

 

 

Hosszúhetény 2004. július 5. 

 

 

                                                                                                                        Orbán László sk. 

                                                                                                                              jegyző 

 


