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ELŐTERJESZTÉS 
Környezetvédelmi alap létrehozásáról szóló rendelet 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
Előzmények: 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.  

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési Bizottsága 

2019. február 19-én 3 igen, egyhangú szavazat mellett (3 bizottsági tag volt jelen a 

szavazáskor) mellett az alábbi határozatot hozta: 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Településfejlesztési Bizottságának 

65/2019. (II. 19.) határozata 

Környezetvédelmi Alap létrehozásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Településfejlesztési Bizottsága a 

Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló előterjesztés tekintetében az alábbi határozatot 

hozta: 

Biatorbágy Város Képviselő-testületének támogatni javasolja a Környezetvédelmi Alap 

létrehozását, egyúttal felkérni javasolja a Jegyzőt, hogy a Környezetvédelmi Alapra 

vonatkozó jogszabályt készítse elő. 

 

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

el a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló rendeletet. 

Biatorbágy, 2019. március 11. 

 

Tarjáni István s.k. 
Polgármester  

Összeállította: Martonné Kovács Márta 



 
Rendelet tervezet 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2019. (III. …) rendelete 

Környezetvédelmi Alap létrehozásáról 
 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének álralános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58.§ (1) bekezdésében biztosított felhatalmazása 
alapján a következő rendeletet alkotja: 
 

A Környezetvédelmi Alap célja 
 

1.§ 
 

(1) Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a feladat- és hatáskörébe 
tartozóhelyi környezet- és természetvédelmi feladatok, kötelezettségek teljesítésének 
elősegítése érdekében „Környezetvédelmi Alapot” (továbbiakban: Alap) hoz létre. 

(2) Az Alap célja, hogy hatékonyan segítse az Önkormányzat környezetvédelmi 
feladatainak ellátását. 

 
Bevételi források 

2.§ 
 
Az Alap bevételei: 

(1) Biatorbágy Város Önkormányzata által jogerősen kiszabott környezetvédelmi 
bírságok teljes összege; 

(2) Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság által Biatorbágy Város területén jogerősen 
kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a; 

(3) a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön jogszabályban 
meghatározott részei; 

(4) az Alap összegének lekötéséből származó bevételek; 
(5) az állampolgárok, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek 

által az Alap részére történő befizetések, továbbá az Alapot illető bármilyen bevétel; 
(6) Az önkormányzat saját költségvetéséből elkülönített rész; 
(7) Pályázatok útján elnyert összegek. 

 
Az Alap felhasználása 

3.§ 
(1) Az Alap bevételeit kizárólag környezet- és természetvédelmi célokra kell felhasználni. 
(2) Az Alap felhasználásáról a Képviselő-testület évenként a költségvetési rendelet 
megalkotása során az összeg megjelölésével, a célok meghatározásával rendelkezik, és a 

 



 
zárszámadás elfogadásakor vizsgálja az Államháztartási törvény előírásainak 
figyelembevételével. 
(3) Az Alapot Biatorbágy Város közigazgatási területén a következő célokra lehet 
felhasználni: 
 
 a) az emberi egészség védelme, életminőség javítása; 
 b) a környezetvédelmi szempontból károsodott környezet javítása, helyreállítása; 
 c) a helyi természeti erőforrások és értékek megőrzése, fenntartása; 
 d) a felszíni és a felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi megőrzése; 
 e) a környezetvédelemmel kapcsolatos ötletek, találmányok finanszírozása; 
 f) a környezetvédelemről szóló információk, tájékoztatások, előadások, 
környezetvédelmi nevelés, képzés, művelődés költségeinek fedezése; 
 g) környezetvédelmi felmérések, tanulmányok elkészítése, adatok, kutatás és 
fejlesztés, nyilvántartás finanszírozása; 
 h) környezetvédelmi információs rendszer finanszírozása; 
 i) a település Környezetvédelmi Programjának elkészítése, felülvizsgálata. 
 

Az Alap kezelése 
4.§ 

 
(1) Az Alapba befolyt összeget -amely tárgyévben nem került felhasználásra – lekötött 

betétként kell kezelni. A lekötésről a tárgyévet követő év január tizenötödikéig kell 
intézkedni. A lekötés feloldása a Képviselő-testület döntése alapján történik. 

(2) Az Alapba befolyt összeget és az onnan történő kifizetéseket a Polgármesteri hivatal 
számláján elkülönítetten kell kezelni. 

 

Hatálybelépés 
5.§ 

 
Jelen Rendelet…………….. napján lép hatályba. 
 

 

 Tarjáni István dr. Kovács András  

 polgármester jegyző 

 

 






	elt_Kornyezetvedelmi alap letrehozasarol
	1_melleklet

