
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

19/1999. (VI.4.) számú rendelete

a helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozására és az alappal való 
gazdálkodás szabályozására

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 
1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, valamint a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Környezetvédelmi törvény) 58.§ (1) 
bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

A rendelet célja
1.§

A  rendelet  célja  olyan  helyi  környezet-  és  természetvédelmi  alap  (továbbiakban 
környezetvédelmi alap)1 létrehozása, mely az önkormányzat által kötelező jelleggel ellátandó 
vagy önként vállalt környezet- és természetvédelmi feladatok hatékony megoldását szolgálja, 
elsősorban az alábbi területeken:

• A város természeti és épített környezeti  értékeinek feltárása,  megőrzése és fenntartható 
fejlesztése;

• A  környezeti  ártalmak  és  a  környezetkárosodás  megelőzését  szolgáló  intézkedések, 
beruházások;

• A bekövetkezett környezeti károk, természetkárosodások mérséklése;
• Környezet-  és  természetvédelmi  oktatás,  ismeretterjesztés,  a  lakosság  környezeti 

szemléletének erősítése;
• Az okszerű, természetkímélő gazdálkodás ösztönzése;
• Az ökoturizmus fejlesztését szolgáló beruházások, tevékenységek;

A környezetvédelmi alap bevételi forrásai
2.§

(1) Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételei:

• A Környezetvédelmi törvény 58.§ (1) bekezdésében meghatározott bevételek;

(2) A Környezetvédelmi törvény 58.§ (1) bekezdés d) e) pontjai szerinti bevételnek minősül, 
különösen

• A települési önkormányzat területén jogerősen kiszabott természetvédelmi bírságok teljes 
összege;

1A rendelet megalkotásának napja: 1999. május 26.
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• Helyi  védelem  alatt  álló  önkormányzati  tulajdonú  terület  értékesítéséből  vagy 
bérbeadásából származó bevétel 10%-a;

• Helyi védelem alatt álló közterület igénybevétele esetén megállapított bérleti díj 30%-a;

• A környezet védelmét szolgáló egyes külföldi vagy nemzetközi támogatások;

• Önkéntes befizetések és támogatások;

• 1A helyi  vízgazdálkodási  hatósági  jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez  kapcsolódó 
talajterhelési díj;

• 2A növényvédelmi bírság;

• 3A Tata város zöldfelületeinek használatáról és védelméről szóló önkormányzati rendelet 
alapján befizetésre kerülő faérték.

Rendelkezés a környezetvédelmi alappal
3.§4

(1) A  környezetvédelmi  alapról  a  képviselő-testület  évente  a  költségvetés,  illetve  a 
zárszámadás elfogadásával egyidejűleg rendelkezik:
a) a  képviselő-testület  a  költségvetésről  szóló  rendeletében  évente  határozza  meg  a 

költségvetés  részeként,  külön  címen  a  környezetvédelmi  alap  bevételi  és  kiadási 
tervszámát,

b) a  költségvetés  elfogadásával  egyidejűleg  a  képviselő-testület  a  mindenkori 
környezetvédelmi ügyekkel foglalkozó bizottság (továbbiakban bizottság) javaslatára 
elfogadja az éves felhasználási tervet,

c) a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg a képviselő-testület dönt a környezetvédelmi 
alap felhasználásának elfogadásáról, egyidejűleg jóváhagyja a környezetvédelmi alap 
maradványát.

(2) A képviselő-testület a környezetvédelmi alap felhasználásával kapcsolatos hatásköröket a 
bizottságra ruházza át.

(3) A  környezetvédelmi  alap  bevételeit  elkülönítve,  önálló  számlán  kell  kezelni.  A 
környezetvédelmi alapból támogatást az éves felhasználási terv, valamint pályázat útján 
lehet kifizetni.

(4) Az önkormányzati környezetvédelmi alapot környezetvédelmi célokra kell felhasználni.

(5) A  környezetvédelmi  alap  bizottság  által  évente  meghatározott  mértékéig  évente  nyílt 
pályázatot  kell  meghirdetni.  A pályázati  arányt  a  bizottság  határozza  meg.  A pályázat 
során  előnyben  kell  részesíteni  az  önkormányzat  középtávú  környezet-  és 

1 Beiktatta: 28/2005. (IX.20.) sz. ÖR. 2. §-a. Hatályos: 2005. október 1-jétől.
2 Beiktatta: 28/2005. (IX.20.) sz. ÖR. 2. §-a. Hatályos: 2005. október 1-jétől.
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természetvédelmi  programjával  összhangban  lévő  beruházásokat  és  civil 
kezdeményezéseket.

(6) A pályázatot a bizottság írja ki. A benyújtott pályázatokat a polgármester véleményének 
figyelembe vételével a bizottság bírálja el.

(7) A  környezetvédelmi  alap  fennmaradó,  illetve  pályázat  útján  ki  nem  osztott  részének 
felhasználásáról a bizottság első fokon határozattal dönt.

(8) A  környezetvédelmi  alap  felhasználásáról  a  bizottság  évente,  a  zárszámadásról  szóló 
rendelet-tervezet  tárgyalásával  egyidejűleg  beszámol  a  képviselő-testületnek.  A 
beszámolóban  a  bizottság  javaslatot  tesz  az  esetleges  pénzmaradvány  átvitelére  a 
következő költségvetési évre.

Záró rendelkezés
4.§

(1) E rendelet 1999. július 1-én lép hatályba.

Tata, 1999. június 

Hetényi Tamás
polgármester

dr. Szabolcs Tivadar
jegyző
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