Abaújvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2015 (XII. 22.) önkormányzati rendelete
A Környezetvédelmi Alapról
Abaújvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) 58. § (1) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztálya véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
Általános rendelkezés
1. §
(1) Abaújvár Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi jelentőségű
környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok ellátásának elősegítése érdekében
Önkormányzati Környezetvédelmi Alapot hoz létre.
(2) Az Alap megnevezése: Abaújvár Község Önkormányzat Környezetvédelmi Alapja
(továbbiakban: Alap).
Az Alap bevételei
2. §
Az Alap bevételei - a Kvt. 58.§ (2) bekezdésében meghatározottakon túl:
a) az Alap javára teljesített önkéntes befizetések és támogatások;
b) az Alap lekötéséből származó kamat bevételek;
c) a környezet- és természetvédelmi pályázatokból származó bevételek.
Az Alap kezelése, felhasználása
3. §
(1) Az Alap bevételeit környezetvédelmi és természetvédelmi célokra kell felhasználni,
más célra még ideiglenesen sem vonhatók el.
(2) Az Alapot az Önkormányzat más pénzforrásaitól elkülönítetten kell kezelni.
(3) Az Alap pénzeszközeinek elkülönítésére „Környezetvédelmi Alap” elnevezésű
számlát kell nyitni.
(4) Az Alap év végi maradványa el nem vonható, azt át kell vinni a következő
költségvetési évre.
(5)
4. §
(1) Az Alap - a talajterhelési díjból származó bevétel kivételével - az alábbi célokra
használható fel:

a) a környezetvédelmi szempontból károsodott környezet javítása, helyreállítása
érdekében;
b) az emberi egészség védelmére és az életminőség javítására;
c) a helyi természeti erőforrások és értékek megőrzésére, fenntartására;
d) a környezetvédelmi és természetvédelmi szemlélet erősítését, a természetes
környezet megóvását célzó környezettudatos gondolkodásmód kialakítása
érdekében oktatási-nevelési, ismeretterjesztő tevékenység támogatására;
e) környezeti hatásvizsgálat, környezeti állapot feltárását segítő tanulmányterv
készítésére;
f) környezet- és természetvédelmi tárgyú pályázatokhoz saját forrás biztosítására.
(2) Az Alap talajterhelési díjból származó bevétele a környezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd.) 21/B. § (2) bekezdésében foglalt
rendelkezések alapján, a Ktd. 21/B. § (3) bekezdésében meghatározott felhasználási
körön belül elsősorban csatornázásra benyújtott pályázathoz - a szükséges saját
forrás biztosítására használható fel.
Záró rendelkezések
5.

§

Ez a rendelet 2015. december 23-án lép hatályba.

