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23/2004.(VII.05.) MÖK számú 

rendelete 

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének Környezetvédelmi 
Alapjáról 

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 
többször módosított 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében,  az önkormányzatokról szóló, 
többször módosított 1990. évi LXV. Tv. 16.§ (1) bekezdésében , valamint  a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.tv.58.§(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 
következő rendeletet alkotja: 

 

A Környezetvédelmi Alap célja és bevételei 
 

1.§ 

 
(1) A Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Környezetvédelmi Alapot hoz létre 

/továbbiakban: Környezetvédelmi Alap / 
(2) A Környezetvédelmi Alap létrehozásának célja, hogy hatékonyan elősegítse az Önkormányzat 

alábbi környezetvédelmi feladatainak ellátását: 
a) a szükséges környezetvédelmi intézkedések végrehajtását, 
b) a környezeti károk mérséklését, 
c) a környezeti ártalmak megelőzését, 
d) a környezetkímélő tevékenységek, környezetbarát technológiák elterjedésének  

elősegítését, 
e) a zöldfelület-gazdálkodást, 
f) a természeti értékek megóvását, 
g) a környezetvédelmi oktatás, nevelést 
 
 

2.§ 
 

A Környezetvédelmi Alap bevételei: 
 

1a) a területi környezetvédelmi hatóság által Mezőberény  város területén jogerősen  
kiszabott környezetvédelmi bírság összegének 30 %-a, a mindenkor hatályos 
jogszabályoknak megfelelően, 

b) a környezetterhelési díjak és igénybevételi járulékok külön törvényben  
meghatározott része, 

c) az Önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célra a működési célú 
összegeken felüli - az alap támogatására - elkülönített összege, 

d) Mezőberény  város közigazgatási területén az önkormányzat által kivetett  
környezetvédelmi és természetvédelmi bírság, 

e) az állami és a nemzetközi alapokhoz benyújtott pályázatokon elnyert összegek, 
f) egyéb, a Környezetvédelmi Alapot megillető bevételek. 

 

                                                 
1 Módosította a 15/2016.(IV.26.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2016. április 27. nappal. 
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A Környezetvédelmi Alap felhasználása 
 

3. § 
(1) A Környezetvédelmi Alapot kizárólag a Város környezetvédelmi problémáinak megoldására 

lehet felhasználni. Bevételeit az alábbi célok megvalósítását szolgáló tevékenységek 
támogatására kell fordítani : 

1. levegőtisztaság védelme ; (pl.: mérések, helyszíni vizsgálatok, közlekedési légszennyezés 
csökkentése, adatbázis létesítése), 

2. hulladékgazdálkodás; települési szilárd és folyékony hulladékok kezelése, 
3. védett természeti értékek megőrzése, eredeti állapotuk helyreállítása, 
4. zaj - és rezgésvédelem, 
5. zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldfelület-gazdálkodás, erdők védelme, allergén 

növények elleni védekezés, 
6. vizek védelme, 
7. talaj védelme, 
8. környezetvédelmi oktatás, környezetvédelmi célú szakmai programokon való részvétel, 
9. környezetvédelmi információrendszer működtetése, fejlesztése, 

10. egyéb, a környezet védelmét elősegítő tevékenység. 
(2) A Környezetvédelmi Alap bevételeiből kell fedezni a kezelésével járó költségeket. 
 

4. § 
 

(1) A Környezetvédelmi Alapról (bevétel, kiadás) a Képviselő-testület évente a költségvetése, 
illetve zárszámadás elfogadásával egyidejűleg rendelkezik, figyelemmel e rendelet 2. §-ában 
foglaltakra: 
a) A Képviselő-testület a költségvetésről szóló rendeletében évente határozza meg a költségvetés 

részenként, külön címen a Környezetvédelmi Alap bevételi és kiadási tervszámát. 
b) A költségvetésről szóló rendelete évközi módosításával biztosítja a környezetvédelmi 

céljellegű többletbevételeinek a Környezetvédelmi Alapra történő tervbevételét. 
c) Évente, a zárszámadásról szóló rendeletében dönt a Környezetvédelmi Alap felhasználásának 

elfogadásáról, egyidejűleg jóváhagyja a Környezetvédelmi Alap maradványát. 
(2) A Környezetvédelmi Alapból a környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló 

beavatkozások költségeire az éves felhasználási tervben 10 % -os tartalékot kell képezni. 
 

5. § 
 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 

 

Záradék 
 

6. § 
 
A Rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás 
létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a 
megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Közösségeknek a  
jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. 
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Mezőberény , 2004. július 2. 
 
 

Cservenák Pál Miklós sk.   Dr. Hantos Katalin sk. 
polgármester     jegyző 
 
 

 
Jelen rendeletet a mai napon kihirdettem: 
 
 
Mezőberény, 2004. július 5. 
 
 
                                                                                 Dr. Hantos Katalin 
                                                                                      jegyző 
 


