
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011. (IV. 29.) 

önkormányzati rendelete  

a Helyi Környezetvédelmi Alapról 

 
1Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés h) pontjában felhatalmazás alapján, a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás 

alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 

§ (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 

el: 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § Az önkormányzat által létrehozott Helyi Környezetvédelmi Alap (továbbiakban: Alap) a 

környezeti ártalmak megelőzését, a bekövetkezett környezeti károk csökkentését, a helyi 

természeti értékek megóvását, a hatékony környezetvédelmi megoldások ösztönzését, 

valamint a lakosság környezeti szemléletének fejlődését, 2a szükséges környezetvédelmi 

intézkedések végrehajtását, a környezetkímélő tevékenységek, környezetbarát technológiák 

elterjedésének elősegítését, valamint a zöldfelület-gazdálkodást szolgáló helyi elkülönített 

pénzalap. 

 

2. Az Alap forrásai 

 

2. § Az alap bevételei: 

 a) A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi   LXXXIX. törvény 21/B. § szerint a helyi 

vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési 

díj és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része, 

b)3  

c)4  

d) helyi jelentőségű védett természeti terület károsítása esetén a jegyző a természet 

védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 80. § (4) bekezdés b) pontja alapján kiszabott bírság 

teljes összege 

e) 5pályázat útján környezetvédelmi és természetvédelmi célokra elnyert pénzeszközök, 

f) egyéb bevételek 

g)6 a környezet védelmének általános szabályiról szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (2) 

bekezdésében meghatározott források, 

h)7 az Alap javára teljesített önkéntes befizetés és támogatás, 

i)8 az Önkormányzat saját költségvetéséből e célra elkülönített rész. 

 

 

 

                                                 
1 Módosította a 13/2019. (VI.28.) önk. rendelet   Hatályba lépés ideje: 2019. június 29. 
2 Hatályba léptette a 13/2019. (VI.28.) önk. rendelet   Hatályba lépés ideje: 2019. június 29. 
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3. Az Alap felhasználása 
 
 
3. § (1) Az Alapot kizárólag környezetvédelmi célokra, Nagykőrös város közigazgatási 

területén belül e rendeletben meghatározott célokra és feladatokra lehet felhasználni. 

(2) Az Alapot az önkormányzati költségvetésben elkülönítetten kell kezelni. Az Alap év végi 

maradványa el nem vonható, az a következő 9költségvetési évben az Alap keretét növeli.  

(3) Az Alap forrásainak  

a) 1090%-át e rendelet 5. §. (1) bekezdésében foglalt célok szerint használhatja fel  

b) 10%-ából az azonnali beavatkozást igénylő környezeti károkozás költségeinek 

finanszírozására szolgáló céltartalékot kell képezni. 

(4) A tárgyévben fel nem használt Alap forrását a következő évben a polgármesteri hivatal 

köztisztasági szolgálat szakfeladatán a rendeletben foglalt célokra felhasználhatja. 

 
 
4. § Az Alap 3. § (3) bekezdés a) pontja szerinti részének felhasználásáról a Képviselő-

testület Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottsága (továbbiakban: Bizottság), a 3. § (3) 

bekezdés b) pontja szerinti céltartalék felhasználásáról a polgármester dönt. 

 

 

4. Az Alap felhasználásának rendje 
 
 
5. § (1) 11Az Alapot kizárólag természetvédelmi és környezetvédelmi célokra, Nagykőrös 

város közigazgatási területén belül lehet felhasználni: 

a) környezetkárosodás esetén a károsodás helyreállítására, 

b) zöldterületek és zöldfelületek kialakítására, védelmére, 

c) allergén, egészségkárosodást okozó növényzet felszámolására, 

d) zaj-, és rezgésvédelemre, 

e) a felszíni és felszín alatti vizek minőségi védelmére, 

f) a talaj védelmére, 

g) helyi természeti erőforrások és értékek megőrzése, fenntartására, 

h) környezetvédelmi képzésre, PR tevékenységre, szakmai programok megvalósítására, 

i) környezetvédelmi információs rendszer működtetésére, 

j) 12 

k) levegőtisztaság védelme  

l) környezet és természetvédelmet közvetve vagy közvetlenül segítő fejlesztésekre  

m) 13a köztisztasági, településtisztasági feladatok ellátására, különösen illegális 

hulladéklerakó helyek megszüntetésére, hulladék eseti elszállítására, 

      n)14 fás szárú növények védelmére faültetésre, fásításra, 

o) 15az Önkormányzatot érintő környezetvédelmi, természetvédelmi, 

hulladékgazdálkodási vagy növényvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben az 

Önkormányzatot terhelő eljárási költségek viselésére, megelőzésére, 
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p) 16környezet- és természetvédelmi mérésekre, vizsgálatok, tanulmányok készítésének 

költségeinek finanszírozására, 

q) 17az Önkormányzat által megvalósítani kívánt környezetvédelmi és természetvédelmi 

tárgyú pályázatokhoz saját forrás biztosítása 

r) 18az Alap működésével, kezelésével járó költségek finanszírozása, 

s) 19Nagykőrös Város Környezetvédelmi Programjának elkészítésére, finanszírozására. 

  

(2)  20  
 
 
6. §  (1) 21 

(2) 22 

(3) 23 

(4) 24 

(5) 25 

 
 
7. §  (1) 26 

(2) 27 

(3) 28 

 
 
8. §  (1) 29 

(2) 30 

 

9. § (1) A 3. § (3) bekezdésének b) pontja szerinti 31keretösszeg felhasználásáról a 

polgármester dönt. 

(2) A polgármester döntéséről a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja. 

 

5. Záró rendelkezések 

 

10. § Ez a rendelet 2011. május 1-jén lép hatályba. 
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11. § (1) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Helyi Környezetvédelmi 

Alapról szóló 28/2004. (XI.26.) ÖT. sz. rendelet. 

 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Helyi Környezetvédelmi 

Alapról szóló 28/2004. (XI.26.) ÖT. sz. rendelet módosításáról szóló 22/2007. (VI.1) ÖT. sz. 

rendelet.  

 

12. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

 

Nagykőrös, 2011. április 29. 

 

 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk.  

 polgármester  jegyző 

 

Záradék: 

 

Módosította Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

- 49/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 

- 13/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelete 

 

 

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva és publikálva 2019. július 3. napján. 

 

 

 

 

 Dr. Czira Szabolcs Dr. Nyíkos Sára 

 polgármester  címzetes főjegyző 

 


