Dabas Város Polgármesterének
11/2021. (III.11.) önkormányzati rendelete a
környezetvédelmi alapról
Dabas Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre
tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi. CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörben Dabas Város Önkormányzat Képviselőtestületének feladat- és hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:
1.§
(1) Dabas Város Önkormányzat Képviselő-testülete Környezetvédelmi Alapot (a
továbbiakban: Alapot) hoz létre. Az alap megnevezése: Dabas Város Önkormányzat
Környezetvédelmi Alapja.
(2)

A

Alap

létrehozásának

célja,

hogy

elősegítse

Dabas

Város

Önkormányzat

környezetvédelmi és természetvédelmi feladatainak ellátását, ideértve különösen
a) a környezeti ártalmak megelőzését,
b) a szükséges környezetvédelmi intézkedések végrehajtását,
c) az esetleges környezeti károk mérséklését,
d) a természeti értékek megóvását,
e) a környezetvédelmi oktatást, nevelést.
(3) Az Alap bevételi forrását képez a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.
évi LIII. törvény 58.§ (2) bekezdésében meghatározott forrásokon felül
a) az Alap javára teljesített önkéntes befizetés és támogatás,
b) a pályázat útján, környezetvédelmi és természetvédelmi célra elnyert összeg,
c) az önkormányzat saját költségvetéséből e célra elkülönített rész.

2.§
(1) Az Alap bevételeit kizárólag környezet- és természetvédelmi célokra lehet felhasználni,
így különösen:
a) a helyi természeti erőforrások és értékek megőrzése, fenntartása,
b) a környezetvédelmi szempontból károsodott környezet javítása, helyreállítása,
c) veszélyes fák kivágása.
(2) Az Alapnak a talajterhelési díjból származó bevétele kizárólag a környezetterhelési díjról
szóló 2003. évi LXXXIX. törvényben meghatározott célokra használható fel.
(3) Az Alap felhasználásáról a Képviselő-testület évenként a költségvetési rendelet és a
zárszámadás elfogadásával egyidejűleg rendelkezik.
(4) Az Alap pénzeszközeit elkülönítve, külön alszámlán kell kezelni, melynek számlaszáma:
64400082-30006056-71200088.
3.§
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Dabas, 2021. március 11.
Kőszegi Zoltán sk.
polgármester

Rigóné dr. Roicsik Renáta sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet 2021. március 11-.án kihirdetésre került.

Rigóné dr. Roicsik Renáta sk.
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.évi LIII. törvény tartalmazza a
települési önkormányzat környezetvédelmi feladatait. E feladatok ellátását segítendően
indokolt létrehozni környezetvédelmi alapot. Egyes bevételek pedig nem is illetik meg a
települési önkormányzatot, hogyha nem hoz létre környezetvédelmi alapot.

RÉSZLETES INDOKLÁS

1.§ Az Alap létrehozásáról, valamint a céljáról és a bevételi forrásáról rendelkezik.
2.§ Az Alap felhasználására és kezelésére vonatkozó szabályokat tartalmazza.
3.§ A hatályba léptetésről rendelkezik.

