DECS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2011. (VI.8.) önkormányzati rendelete
(egységes szerkezetbe foglalva a 7/2013. (V.10.) önk. rendelettel)
A település ”Környezetvédelmi Alap” –járól

Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban:Kt.) 58. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:1
1.§
A rendelet célja
1. Decs Nagyközség Önkormányzata környezetvédelmi feladatai megoldásának
elősegítése érdekében „Környezetvédelmi Alap”-ot (továbbiakban: Alap) hoz létre.
2. A rendelet célja, hogy meghatározza az Alap forrásait, felhasználásának és az Alappal
való gazdálkodás rendjét.
3. Az Alap megnevezése: Decs Nagyközség Önkormányzatának Környezetvédelmi Alapja
4. A számla száma és megnevezése: 11746005-15414117-04640000
Önkormányzati környezetvédelmi alap pénzeszközök
elszámolási számla
2.§
Bevételi források
1. Az Alap bevételi forrásai:
a.) a környezetvédelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58.§-ában
meghatározott bevételek;
b.) jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervek befizetései;
c.) magánszemélyek befizetései;
d.) környezet- és természetvédelmi pályázatokból származó bevételek.
3.§
Az Alap felhasználása
1. Az Alap felhasználása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik azzal, hogy azt a
környezetvédelmi és természetvédelmi célokra lehet felhasználni.
2. A Képviselő-testület évente a költségvetési rendelet megalkotásával, illetve a
zárszámadás elfogadásával rendelkezik az Alap pénzösszegének nagyságáról.
3. Az Alap felhasználását az éves környezetvédelmi állapotjelentéssel egy időben
nyilvánosságra kell hozni.
4. Az Alapot a Kt. 58. §. (4) bekezdés alapján környezetvédelmi célokra kell
felhasználni.
5. A talajterhelési díjból származó bevétel a környezet terhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX törvény 21/B. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott feladatokra
használhatja fel.
6. Az Alapból támogatást:
a.) éves felhasználási terv, továbbá
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b.) pályázat útján
- e rendeletben előírt feltételek megléte esetén – olyan természetes személy, jogi
személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kaphat, aki (amely) Decs
közigazgatási területén a 3 § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő környezetvédelmi
tevékenységet végez.
Pályázati célra fordítható összeg nagysága legfeljebb az Alap 50 %-a. Pályázati eljárás csak
abban az esetben hirdethető meg, ha a Környezetvédelmi Alapba befolyó bevételek a
költségvetési rendeletben a céltartalékban megjelenítésre kerülnek.
4.§
Az Alap kezelése
1. Az Alapba történő befizetéseket és az onnan történő kifizetéseket a Polgármesteri
Hivatal elkülönítetten kezeli.
2. Az Alap felhasználásáról szóló döntések végrehajtását a Képviselő-testület ellenőrzi.
3. Az Alapba befolyt összeget, mely a 3.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint nem kerül
felhasználásra, lekötött betétként kell kezelni.
5.§
Záró rendelkezések
(1) Jelen rendelet 2011. június 10. napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésének napja 2011. június 8.
Decs, 2011. június 7.

Biczó Ernő sk.
polgármester

Kondriczné dr. Varga Erzsébet sk.
jegyző
Záradék

A rendelet kihirdetésének napja:
Decs, 2011. június 8.
Kondriczné dr. Varga Erzsébet sk.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva
2013. május 10-én
Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző

