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Ócsa Nagyközség Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról
Ócsa Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a község környezeti állapotának egyre
rosszabbodó helyzetét ismerve – lehetőségeinek figyelembevételével – az itt élő lakosok, a
környezeti és természeti értékeink, a környezet minőségének megóvása érdekében a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 58.§. /1/ bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
Környezetvédelmi Alap célja és bevételei
1.§.
/1/ Ócsa Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete Önkormányzati Környezetvédelmi
Alapot hoz létre (továbbiakban: Környezetvédelmi Alap).
/2/ A Környezetvédelmi Alap létrehozásának célja, hogy hatékonyan segítse az önkormányzat
környezetvédelmi feladatainak ellátását:
a.) a szükséges környezetvédelmi intézkedések végrehajtása,
b.) a környezeti károk mérséklése,
c.) a környezetvédelmi ártalmak megelőzése,
d.) a környezetkímélő tevékenységek, környezetbarát technológiák elterjedésének
elősegítése,
e.) a zöldfelület-gazdálkodás,
f.) a természeti értékek megóvása,
g.) a környezetvédelmi oktatás, nevelés területén.
2.§.
Az önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának bevételei:
a.) a területi környezetvédelmi hatóság által a község közigazgatási területén jogerősen
kiszabott és befolyt környezetvédelmi bírság összegének 30 %-a,
b.) a környezet-terhelési díjak és igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott
részre,
c.) a község közigazgatási területén kivetett természetvédelmi bírság,
d.) az állami és a nemzetközi alapokhoz benyújtott pályázatokon elnyert összeg,
e.) egyéb, a Környezetvédelmi Alapot megillető bevételek.
A Környezetvédelmi Alap felhasználása
3.§.
A Környezetvédelmi Alapot kizárólag a község környezetvédelmi problémáinak megoldására
lehet felhasználni. Bevételeit az alábbi célok megvalósítását szolgáló tevékenységek
támogatására kell fordítani:
a.) hulladékgazdálkodás: települési szilárd és veszélyes hulladékok kezelése,
b.) védett természeti értékek megőrzése, eredeti állapotuk helyreállítása,
c.) zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldfelület-gazdálkodás, erdők védelme, allergén
növények elleni védekezés,
d.) vizek védelme,
e.) talaj védelme,

f.) környezetvédelmi oktatás,
g.) egyéb, a környezet védelmét elősegítő tevékenység.
Rendelkezés az Alappal
4.§.
/1/ A települési önkormányzati Környezetvédelmi Alap felhasználásáról a Településfejlesztési,
Településgazdálkodási, Környezetvédelmi, Ipar-Kereskedelmi, Mezőgazdasági és
Turisztikai Bizottság előzetes véleménye alapján a képviselőtestületnek évente a
költségvetési rendelet és a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg kell rendelkeznie.
/2/ Az alap pénzeszközeit az önkormányzat más pénzforrásaitól elkülönítetten kell kezelni.
/3/ Az alap felhasználásáról a polgármester tájékoztatást ad a Képviselőtestület felé minden
évet követő január 31-éig.
Záró rendelkezés
5.§.
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 1997. január 1-től kell
alkalmazni.
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