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ELŐTERJESZTÉS 
Környezetvédelmi alap létrehozásáról 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 
 

A Biatorbágyi Tájvédő kör Egyesület 2019. január 17-én kelt levelében (1. melléklet) többek 

között, azzal a kéréssel fordult Biatorbágy Város Önkormányzatához, hogy a döntsön egy 

Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. A Tájvédő Kör véleménye szerint jelentősen 

megnövelhetné a település környezetvédelmére fordítható erőforrásait. 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: 

Kvtv.) 58. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat Környezetvédelmi feladatai (46. 

§) megoldásának elősegítése érdekében önkormányzati rendelettel önkormányzati 

környezetvédelmi alapot hozhat létre. 

A Kvtv. 58. § (2) a)-e) pontja rendelkezik a települési önkormányzati környezetvédelmi alap 

bevételeiről:  

- a települési önkormányzat által véglegesen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes 

összege, 

- az illetékes környezetvédelmi hatóság által a települési önkormányzat területén 

véglegesen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének harminc százaléka a 

veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben véglegesen 

kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével, 

- a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben 

meghatározott része, 

- a települési önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített 

összege, 

- egyéb bevételek. 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. 80 § (4) bekezdése az alábbiak szerint 

rendelkezik: „Ha a természetvédelmi bírságot a helyi védett természeti terület esetében 

szabták ki, akkor az önkormányzat környezetvédelmi alapja, vagy annak természetvédelmi 

célokat szolgáló részének [62. § (3) bekezdés] bevételi forrása. Ha a települési 

önkormányzat nem rendelkezik környezetvédelmi alappal, akkor a b) pontban foglalt bevétel 

is a központi költségvetés bevétele. „ 



 

A Környezetvédelmi Alap bevételeit kizárólag környezetvédelmi célokra lehet felhasználni, 

mely célokat, valamint a befojt összeg felhasználásának módját a Képviselő-testület 

rendeletben határozza meg. A felhasználásról a Képviselő-testületnek évente a költségvetési 

rendelet (Áht. 65. §) és a zárszámadás (Áht. 85. §) elfogadásával egyidejűleg kell 

rendelkeznie. A Környezetvédelmi Alap célja lehet, hogy segítse az önkormányzat feladat- 

és hatáskörébe tartozó környezet- és természetvédelmi feladatok ellátását, az alábbi 

területeken: 

a) környezeti károk mérséklése 

b) környezeti ártalmak megelőzése 

c) természeti értékek megóvása 

d) környezeti nevelés, oktatás 

 

A fentiek alapján valóban előnyös lehet egy környezetvédelmi alap létrehozása, hiszen 

ebben az esetben az önkormányzat által kiszabott környezetvédelmi bírság, a 

környezetvédelmi hatóság által kiszabott környezetvédelmi bírság összegének 30 %-a, a 

talajterhelési díj, valamint a természetvédelmi bírság is környezetvédelmi és 

természetvédelmi célokra felhasználható önkormányzati bevételt képez.  

 

Az előterjesztésben foglaltakra tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön 

a mellékelt kérelemben szereplő Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. 

 

Biatorbágy, 2019. február 14. 

 

Tarjáni István s.k. 
Polgármester  

 

 
Összeállította: Martonné Kovács Márta 

Ellenőrizte: K. Horváth Mónika 

 



 
„A” határozati javaslat 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
/2019. (II. 28.) határozata 

Környezetvédelmi Alap létrehozásáról 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Környezetvédelmi 
Alap létrehozásáról szóló előterjesztést. 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete támogatja a Környezetvédelmi Alap létrehozását, 
egyúttal felkéri a Jegyzőt, hogy a Környezetvédelmi Alapra vonatkozó jogszabályt készítse 
elő. 
 
Határidő: 90 nap 
Felelős: Jegyző 
Végrehajtásért felelős: szervezés, műszak 

 



 
„B” határozati javaslat 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
/2019. (II. 28.) határozata 

Környezetvédelmi Alap létrehozásáról 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Környezetvédelmi 
Alap létrehozásáról szóló előterjesztést. 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete nem támogatja a Környezetvédelmi Alap létrehozását. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző 
Végrehajtásért felelős: műszak 
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