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AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT  
 

14/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ 
 

RENDELETE 
 

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖRNYZETVÉDELMI ALAPJÁRÓL 
 

Atkár Község Képviselő-testülete a környezetvédelem általános szabályairól szóló 1995. évi 
LIII. tv. 58. § (1), továbbá a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. 62. § (3), valamint 
a centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. tv. 85. § (1) 
bekezdés i) pontjában biztosított felhatalmazás alapján a környezet védelmét és a természeti 
értékek és területek, valamint azok természeti rendszereinek megóvását szolgáló helyi 
feladatok ellátása érdekében a következő rendeletet alkotja: 

 
A rendelet célja 

1. § 
A rendelet célja az önkormányzati környezet- és természetvédelmi feladatok ellátásához, 

azon belül a környezeti ártalmak megelőzéséhez, a bekövetkezett környezeti károk 
csökkentéséhez, illetve felszámolásához, továbbá a természeti értékek, területek 
megőrzéséhez szükséges helyi elkülönített pénzalap biztosítása. 

 
Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 

2. § 
(1) Atkár Község Képviselő-testülete Önkormányzati Környezetvédelmi Alapot 

(továbbiakban: Alap) hoz létre.  

(2) Az Alap célja, hogy hatékonyan segítse Atkár Község Önkormányzata 
(továbbiakban: Önkormányzat) környezetvédelmi és természetvédelmi feladatainak ellátását, 
melyek különösen: 

a) a szükséges környezetvédelmi intézkedések végrehajtása,  

b) a környezeti károk mérséklése, 

c) a környezeti ártalmak megelőzése, 

d) a környezetkímélő tevékenységek, környezetbarát technológiák elterjedésének 
elősegítése, 

e) a zöldfelület-gazdálkodás, 

f) a természeti értékek megóvása, 

g) a szükséges természetvédelmi intézkedések végrehajtása, 

h) a természeti értékek, területek, valamint azok természeti rendszereinek védelme, 
őrzése, fejlesztése. 

 
Az Alap bevételi forrásai 

3. § 
(1) Az Alap bevételeit az Alap környezetvédelmi részének, valamint természetvédelmi 

részének bevételei adják. 

(2) Az Alap környezetvédelmi részének bevételi forrása: 

a) a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez 
kapcsolódó talajterhelési díj, 
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b) az Önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok teljes 
összege, 

c) az illetékes környezetvédelmi hatóság által az Önkormányzat területén kiszabott 
környezetvédelmi bírságok összegének 30 %-a, 

d) a környezetterhelési díjak és igénybevételi járulékok külön törvényben 
meghatározott részének 70 %-a, 

e) az Önkormányzat által az Önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletben az 
Alap környezetvédelmi része javára elkülönített összeg, 

f) állami és nemzetközi alapokhoz benyújtott környezetvédelmi célú pályázatokon 
nyert összegek, 

g) vállalkozók, magánszemélyek befizetései, ha a felhasználásról a befizető úgy 
rendelkezik, 

h) az Alap környezetvédelmi része pénzeszközeinek ideiglenes lekötéséből származó 
kamatok, 

i) az Alap környezetvédelmi részét megillető egyéb bevételek. 

(3) Az Alap természetvédelmi részének bevételi forrásai: 

a) a Jegyző által kiszabott jogerős természetvédelmi bírságok teljes összege; 

b) a környezetterhelési díjakból és igénybevételi járulékokból az Alap javára 
befizetett összeg 30 %-a; 

c) az Önkormányzat által a költségvetésben az Alap természetvédelmi része javára 
elkülönített összeg; 

d) vállalkozók, magánszemélyek befizetései, ha a felhasználásról a befizető úgy 
rendelkezik; 

e) állami és nemzetközi alapokhoz benyújtott természetvédelmi célú pályázatokon 
nyert összegek; 

f) az Alap természetvédelmi része pénzeszközeinek ideiglenes lekötéséből származó 
kamatok; 

g) az Alap természetvédelmi részét megillető egyéb bevételek. 

(4) Az Alap bevételeiből kell fedezni a kezelésével járó költségeket. 

 
Az Alap felhasználása 

4. § 
(1) Az Alapot kizárólag környezetvédelmi és természetvédelmi problémák megoldására 

lehet felhasználni. Bevételeit az alábbi célok megvalósítását célzó tevékenységre kell 
fordítani: 

a) közterület-tisztaság elősegítése, illegálisan kialakított hulladéklerakó-helyek 
megszüntetése; 

b) hulladékgazdálkodás, önkormányzati intézmények folyékony, szilárd és veszélyes 
hulladék gazdálkodásának elősegítése, szelektív hulladékgyűjtés, 

c) levegő tisztaság védelem (pl. monitoring rendszer kiépítése, helyszíni mérések); 

d) vízvédelem (pl. víztakarékos berendezések ösztönzése, vízbázisok védelme), 
vízgazdálkodási és talajvédelmi társulati feladatokban részvétel; 

e) zöldfelületek védelme, fejlesztése, allergén gyomok elleni védelem, e célok 
eléréséhez történő eszközbeszerzés, -üzemeltetés; 

f) talajvédelem; 

g) zaj- és rezgésvédelem; 

h) környezetvédelmi információrendszer működtetése, fejlesztése; 
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i) a helyi jelentőségű védett természet értékek és védett természeti területek 
megőrzése, fenntartása (táblák kihelyezése, egészségvédelem, őrzés, a védelemből 
adódó különleges eljárások többletköltségeinek finanszírozása); 

j) helyi jelentőségű védett értékek tulajdonosainak, kezelőinek kártérítése; 

k) védelemre előkészítés (pl. értékvizsgálathoz szakértői vélemények); 

l) védett vagy védelemre javasolt terület megvásárlása, cseréje; 

m) hulladéklerakók rekultivációja, rendezése, 

n) egyéb természetvédelmi feladatok. 

 (2) A Jegyző minden évben felhasználási tervet készít az Alap e rendeletben 
meghatározott célok megvalósítását biztosító felhasználásáról, amiről a költségvetéssel 
egyidejűleg a Képviselő-testület dönt. 

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletében évente 
határozza meg az Alap összegét (külön címen a bevételi és kiadási tervszámát). 

(4) Az Alapot az Önkormányzat pénzforrásaitól elkülönítetten kell kezelni. Év végi 
maradványa más célokra nem vonható el, azt a következő költségvetési évre át kell vinni. 

(5) Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap felhasználásáról a Jegyző összeállítása 
alapján a Polgármester évente beszámol a Képviselő-testületnek, ez a beszámoló az 
Önkormányzat zárszámadási rendeletének részét képezi.  

 
Átmeneti rendelkezések 

5. § 
(1) A 2008. év költségvetésében a 2008. szeptember 10-ig elő kell készíteni a 4. § (2) és 

(3) bekezésében előírt felhasználási tervet és meg kell állapítani az Alap összegét. 

(2) A Képviselő-testület 178 560 Ft összeget biztosít a Környezetvédelmi Alap 
bevételeiből az atkári hulladéklerakó rekultivációs tervének KEOP-2.2.0/1F-2008-0016 
számú pályázatának előkészítéséhez. 

(3) A Képviselő-tesület 301 000 Ft összeget biztosít a Környezetvédelmi Alap 
bevételeiből szeméttelepen végzendő földmunkák költségeire. 

(4) A Képviselő-testület 288 000 Ft összeget biztosít a Környezetvédelmi Alap 
bevételeiből az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek gyommentesítésére. 

 
Záró rendelkezések 

6. § 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

Atkár, 2008. június 25. 
 

 
Záradék: 
Ezen rendelet kihirdetve: 2008. június 25. 
Atkár, 2008. június 25. 
 

 

Benei Bertalan  
polgármester 

Dr. Jakab Csaba  
jegyző  

 Dr. Jakab Csaba  
jegyző  


