
Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testület 

 

15/2004. (VII.10.) rendelete  

 

 a Környezetvédelmi Alapról 

  

Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

LXV. törvény 16.§-ának (1) bekezdésében, valamint a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. LIII. törvény 58.§-ának (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a 

következőket rendeli el: 

 

A rendelet célja 

 

1.§ (1) Somberek Község Önkormányzata a környezetvédelmi feladatai megoldása érdekében 

Környezetvédelmi Alapot (a továbbiakban: Alap) hoz létre. 

 

(2) A rendelet célja, hogy meghatározza az Alap forrásait, felhasználási rendjét, illetve egész 

gazdálkodási rendjét. 

 

(3) Az Alap megnevezése: Somberek Község Önkormányzatának Környezetvédelmi Alapja. 

 

Bevételi források 

2.§ (1) Az Alap bevételei 

a) az önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege, 

b) a területi környezetvédelmi hatóság által az önkormányzat területén jogerősen kiszabott 

környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a, 

c) a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott 

része,  

d) a képviselő-testület által elkülönített összeg,  

e) az Alap részére történő – jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetek, illetve természetes személyek általi – befizetések,  

f) az Alap lekötéséből származó kamatok. 

 

(2) Az Alap bevételeit környezetvédelmi célokra kell felhasználni, más célra azok még 

ideiglenesen sem vonhatók el. 

 

Az Alap felhasználása 

 

3.§ (1) Az Alap felhasználásáról a képviselő-testület évente a költségvetési rendelet és a 

zárszámadás elfogadásával egyidejűleg rendelkezik. 

 

(2) Az Alapot az önkormányzat közigazgatási területén  

a) a természeti elemek és az épített környezet védelme,  

b) a környezetvédelmi szempontból károsodott környezet javítása és helyreállítása, 

c) a helyi természeti erőforrások és értékek megőrzése és fenntartása, 

d) a felszíni és felszín alatti vizek védelme mennyisége és minőségi védelme, 

e) a zaj- és rezgés elleni védekezés, 

f) az allergiát okozó növények visszaszorítása, 

g) a környezetvédelmi tudatformálás  

h) csatornázás, szennyvíztisztás, vízbázisvédelem, 
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i) potenciális és tényleges szennyező források szennyezésének megelőző, illetve utólagos 

műszaki védelme érdekében lehet felhasználni. 

 

(3) Az Alapba befolyt összeget, mely az (1) bekezdésben foglaltak szerint nem kerül 

felhasználásra, tartalékként kell kezelni. 

 

Az Alap kezelése 

 

4.§ (1) Az Alap kezelője a Somberek és Görcsönydoboka Községek Körjegyzősége. 

 

(2) Az Alapba befolyó összegeket és az Alapból történő kifizetéseket elkülönítetten kell 

kezelni. 

 

Hatálybalépés 

 

5.§ E rendelet 2004. július 15. napján lép hatályba. 

 

 

 

Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna       Csoboth Tamás  

                körjegyző        polgármester 

 

 

Jelen rendelet Somberek községben 2004. július 10. napján kábeltelevizión keresztül 

kihirdetésre került. 

 

Somberek, 2004. július 10. 

 

        Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna 

                körjegyző 


