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Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése és a környezet védelmének általános szabályairól 

szóló 1995. évi LIII. tv. 58.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő 

rendeletet alkotja: 

 

1.§ 

 

(1) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete környezetvédelmi alapot 

(továbbiakban: Alap) hoz létre. 

 

(2) Az Alap létrehozásának célja, hogy az önkormányzat a környezetvédelmi feladatai 

megoldásának elősegítése érdekében, hatáskörében segítse a környezetvédelmi intézkedések 

végrehajtását, járuljon hozzá a környezeti ártalmak megelőzéséhez, környezeti károk 

mérsékléséhez, ösztönözze a környezetszennyezés csökkentésére irányuló társadalmi 

tevékenységeket, fejlessze a környezet minőségét. 

 

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 bírság összegének 30 %-a, 

c) környezetterhelési díjak és igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott 

része, 

d) az önkormányzat bevételének környezetvédelmi célokra elkülönített összege, 

e) egyéb bevételek 

 

(2) Az Alap bevételei és az év végi maradványa el nem vonható, a következő költségvetési 

évre átvihető. 

 

3.§ 

 

(1) Az Alapot környezetvédelmi célokra kell felhasználni. 

 

(2) Az Alap bevételeit: 

a) a zaj és rezgésvédelemre, 

b) a levegőtisztaság védelmére, 

c) a hulladék káros hatásainak csökkentésére, 

d) a környezetvédelmi mérésekre, 

e) a védett természeti értékek megőrzésére, eredeti állapotának helyreállítására, 

f) a zöldterület védelmére,  és fejlesztésére, 
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g) a környezet védelmét szolgáló tanulmányok, tervek készítésére, 

h) környezetvédelmi oktatás és propaganda céljait szolgáló szabadidős tevékenységek, 

társadalmi munkák támogatására, 

i) az egészségre káros, közterületen lévő gyomok írtására, 

j) környezetvédelmi célú rendezvények, szakmai programok részvételi díjára,  

k) talajvédelemre, 

l) vízvédelemre, 

m) egyéb, a környezet védelmét elősegítő tevékenységre 

kell fordítani. 

 

4. § 

 

Az Alap felhasználásáról a képviselő-testület évente a költségvetési rendelet és a 

zárszámadás elfogadásával egyidejűleg rendelkezik. 

 

 

5. § 

 

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 

környezetvédelemről szóló 10/2001. (V.23.) számú rendelet 16.§-19.§-a hatályát veszti.. 

 

 

 

 Szolnoki Gábor sk.                                                             dr. Simon Mária sk. 

  polgármester                                                                      jegyző 
 

 

Záradék:  
A rendeletet a képviselő-testület a 2007. november 22-i ülésén fogadta el. 

A rendelet kihirdetve: 2007. november 26. 

Hatálybalépés: 2007. november 26. 

A kihirdetés megtörtént igazolja: Jenei-Kiss Gergely jegyzői referens  

 

Kifüggesztési záradék 

Kifüggesztés napja:   ……………………… 

Kifüggesztési levét napja:  ……………………... 

 


