Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2018. (IX.24.) önkormányzati rendelete
a Környezetvédelmi Alapról szóló 18/2004(IX.29.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban:
Kt.) 58. § (1) bekezdésében foglaltakban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli
el:
1. §
A Környezetvédelmi Alapról szóló 18/2004. (IX.29.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 2. § a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„a) az önkormányzat által véglegesen kiszabott környezetvédelmi bírságok teljes összege,”
2. §
A rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) Az Alap felhasználásáról szóló döntések végrehajtását a Gazdasági Bizottság
ellenőrzi.”
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.

Farkas Szilárd
polgármester

dr. Tokorcsi Katalin
aljegyző

Záradék:
A rendeletet Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. szeptember 19.
napján tartott ülésén fogadta el. A rendelet 2018. szeptember 24. napján a Letenyei Közös
Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történt kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Dr. Tokorcsi Katalin
aljegyző

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2004. (IX. 29.) ÖR számú rendelete a
Környezetvédelmi Alapról
egységes szerkezetben

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 58. §
(1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet célja
1. §
(1) Az önkormányzat a környezetvédelmi feladatainak hatékonyabb megoldása érdekében
Környezetvédelmi Alapot (a továbbiakban: Alap) hoz létre.
(2) Az Alap megnevezése: Letenye Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Alapja

Bevételi források
2. §
Az Alap bevételei:
1
a) az önkormányzat

által véglegesen kiszabott környezetvédelmi bírságok 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) az önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összege,
e) a Kt. 58. § (6) bekezdése alapján az önkormányzatot arányosan megillető megosztott bevétel,
f) az állampolgárok, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek által az Alap
részére történő
befizetések,
g) az Alap lekötéséből származó bevételek.

Az Alap felhasználása
3. §
(1) Az Alap bevételei környezetvédelmi célokra használhatók fel.
(2) Az Alap felhasználásáról az önkormányzat éves költségvetéséről, valamint az éves költségvetés
végrehajtásáról (zárszámadás) szóló rendeletében a Képviselő-testület dönt. Az éves költségvetési
rendeletben foglalt előirányzat évközi felhasználásáról – átruházott hatáskörben – a Városfejlesztési
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és Környezetvédelmi Bizottság rendelkezik és erről a tevékenységéről az éves költségvetés
végrehajtásáról szóló rendelet tárgyalásakor beszámol a Képviselő-testületnek.
(3) Az Alapot az önkormányzat közigazgatási területén a következő célokra lehet felhasználni:
a) környezetvédelmi szempontból károsodott környezet helyreállítására,
b) környezetvédelemről szóló tájékoztatások, előadások költségeinek fedezésére, környezetvédelmi
ismeretek
fejlesztésére, a környezeti nevelés támogatására,
c) környezetvédelmi felmérések, tanulmányok elkészítésére,
d) környezetvédelemmel kapcsolatos találmányok, ötletek megvételére és megvalósítására,
e) zaj- és rezgésvédelemre,
f) levegőtisztaság védelmére,
g) felszín feletti vizek védelmére,
[1]
h) önkormányzati tulajdonú épületek energetikai célú korszerűsítésére, ilyen jellegű pályázatok
tervezésére,
önerejének biztosítására,
i) az önkormányzat zöldterületeinek helyreállítására, fejlesztésére,
j) hulladékgazdálkodással, településtisztasággal, víz- és szennyvízelvezetéssel, valamint kezeléssel
összefüggő
beruházásokra.
(4) Az Alapnak a talajterhelési díjból származó bevételeit a talaj, valamint a felszín alatti víz
mennyiségi, minőségi védelmére kell felhasználni.

Az Alap kezelése
4. §
(1) Az Alapba történő befizetéseket a Polgármesteri Hivatal elkülönítetten kezeli.
(2) Az Alap tárgyévben felhasználásra nem került bevételeit lekötött betétként kell kezelni.
(3) Az

Alap felhasználásáról szóló döntések végrehajtását a Gazdasági Bizottság ellenőrzi 2.

Záró rendelkezés
5. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Baloghné dr. Andel Zsuzsanna s.k.
jegyző

Rostonics László s.k.
polgármester

Egységes szerkezetbe foglalva: 2018. szeptember 24.
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Dr. Tokorcsi Katalin
aljegyző

