Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2010. (V.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat környezetvédelmi alapjának
létrehozásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. tv. 58. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat
környezetvédelmi alapjának létrehozásáról a következő rendeletet alkotja:
1.§
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat környezetvédelmi feladatai
megoldásának elősegítése érdekében környezetvédelmi alapot (a továbbiakban: Alap) hoz
létre.
Az Alap felhasználása, kezelése
2.§
(1)
A képviselő-testület a mindenkori éves költségvetéséről szóló rendeletében határozza
meg – a költségvetési rendelet részeként – az Alap előirányzatát.
(2)
Az Alapot kizárólag a város környezetvédelmi problémáinak megoldására, továbbá
környezet- és természetvédelmi céljainak megvalósítására kell felhasználni, különösen az
alábbi szakterületeken:
a) a levegő tisztaságának védelme (pl. mérések, helyszíni vizsgálatok, adatbázis létesítése)
b) felszíni és felszín alatti vizek védelme
c) zaj- és rezgésvédelem
d) védett természeti értékek és területek megőrzése
e) hulladékgazdálkodás és -ártalmatlanítás
f) zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldterület-gazdálkodás, erdők védelme, allergén
növények elleni védekezés, egyéb növényvédelmi feladatok ellátása
g) környezet- és természetvédelmi oktatás, nevelés, ismeretterjesztés, szakmai
programokon való részvétel
(3)

Az Alapból kell fedezni az annak kezelésével járó költségeket is.
3.§

(1)
(2)
(3)
(4)

Az Alap pénzeszközeinek elkülönítésére „környezetvédelmi alap” alszámlát kell
nyitni.
A környezetvédelmi alap alszámlán történik az Alapra befolyó és az onnan történő
kifizetések elszámolása.
Az Alap működtetéséről – a vonatkozó jogszabályok előírásainak
figyelembevételével – a polgármester gondoskodik.
Az Alapból a környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló
beavatkozások költségeire 10 % tartalékot kell képezni.

4.§
Az Alap felhasználásáról a polgármester a képviselő-testületet az éves költségvetési
beszámolóval egyidőben köteles tájékoztatni.
Záró rendelkezések
5.§
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Ercsi Nagyközség Képviselőtestületének az Ercsi Nagyközség Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról
szóló 28/1999. (XII.21.) Kt. sz. rendelete, valamint az azt módosító 6/2000. (II.1.) Kt. sz.
rendelet.

Szabó Tamás
polgármester

Záradék: Ez a rendelet 2010. május 26-án kihirdetésre került.

Dr. Feik Csaba
jegyző

