Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének
31/1997. (XI. 28.) sz. rendelete
az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete környezetvédelmi feladatainak elősegítése
érdekében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a
továbbiakban: Kv. tv.) 58. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő
rendeletet alkotja:
I. fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet célja
1. §
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kv. tv. 46. §-ában megállapított feladatai
megoldásának elősegítése érdekében Önkormányzati Környezetvédelmi Alapot (a
továbbiakban: Alap) hoz létre.
A rendelet hatálya
2. §
(1)

Az Alap felhasználható Vác város közigazgatási területén belül a rendeletben
meghatározott célokra és feladatokra.

(2)

Az alapból támogatást jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaság, egyéni vállalkozó és magánszemély kaphat.

(3)

Az alap megnevezése: Vác Város Önkorányzatának Környezetvédelmi Alapja.
Az Alap forrásai
3. §

(1)

Az Alap forrásai:
a.) az Önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi birság 100 %-a;
b.) a területi környezetvédelmi hatóság által az Önkormányzat területén jogerősen
kiszabott környezetvédelmi birság 30 %-a;
c.) a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben
meghatározott része;
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d.) az Önkormányzat éves költségvetésében az egyéb bevételek környezetvédelmi
célokra elkülönített összege;
e.) az Alap javára teljesített befizetések és ezek kamatai;
f.) egyéb bevételek.
(2)

Az alapba befolyt összeg az Önkormányzat költségvetésének része, azonban az Alap
forrásait alapszerűen elkülönítetten kell kezelni, tervezési és beszámolási rendszere is
ennek megfelelô.
Az Alap felhasználása
4. §

(1)

Az Alapot kizárólag környezetvédelmi célokra lehet felhasználni.

(2)1 Az Alap forrásainak – kivéve a (3) bekezdés szerinti kompenzáció befizetéséből
származó forrás –
a.) 70 %-át a 6. §. rendelkezéseinek megfelelő célokra fordítandó támogatásokra
lehet felhasználni;
b.) 10 %-ából az azonnal beavatkozást igénylő környezeti károkozás, illetve
beavatkozások költségeinek - ismert károkozás esetén átmeneti, egyéb esetben
végleges - finanszírozásra szolgáló céltartalékot;
c.) 20 %-ából a 15. § (1) bekezdés szerinti célokra felhasználható tartalékot kell
képezni
(3)2 Vác Város Önkormányzatának a fás szárú növények védelméről szóló 10/2014. (III.
21.) sz. rendelet [a továbbiakban: 10/2014. (III. 21.) sz. rendelet] 6. § alapján az
Alapba befizetett kompenzáció teljes összegét fapótlásra, fatelepítésre és ezek
gondozására kell felhasználni.
Rendelkezés az Alappal
5. §
(1)

A 4. § (2) bekezdés a.) pontja szerinti keretösszegével a Képviselő-testület
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága (továbbiakban: Bizottság);

(2)3 a 4. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a 4. § (3) bekezdése szerinti keret összegével a
Polgármester;
(3)

a 4. § (2) bekezdés c.) pontja szerinti keretösszegével a Képviselő-testület és a
Bizottság rendelkezik.
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II. fejezet
Az Alap felhasználásának rendje
A pályázat útján adható támogatások
6. §
(1)

A (2) bekezdés a.) pontja szerinti keretösszegből támogatás
a.) a helyi természeti értékek megőrzésére, fenntartására;
b.) az emberi egészség védelmére, az életminőség javítására, egészséges életmód
kialakítására;
c.) a felszíni és a felszín alatti vizek mennyiségének és minőségének megőrzésére;
d.) a veszélyes hulladékok és azok káros hatásainak felszámolására;
e.) a környezetrehabilitációt szolgáló beruházásokra;
f.) a természetes környezet megóvását célzó oktatási-nevelési, ismeretterjesztő
tevékenységre;
g.) a környezetvédelemmel kapcsolatos ötletek, találmányok megvételére;
h.) a környezetvédelemmel kapcsolatos felmérések, tanulmányok készítésére
nyújtható;
i.) a szelektív hulladékgyűjtés elterjesztésére és gazdaságossá tételére;
j.) a lakókörnyezet szebbé, egészségesebbé tételére;
k.) a környezeti nevelésre, tudatformálásra.

(2)

Több környezetvédelmi szakterületet érintő beruházás támogatása esetén törekedni
kell az egyéb környezetvédelmi célú pénzügyi forrásokkal összehangolt
felhasználásra.

(3)

Megkezdett beruházásra támogatást adni nem lehet. Nem támogatható az olyan
pótlólagos beruházás sem, amelyet jogszabályi elírások szerint az alapberuházással
együtt kell megvalósítani.
7. §

(1)

A támogatás vissza nem térítendő, vagy visszatérítendő formában, illetve a két
formában együttesen is nyújtható.
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(2)

A támogatásra fordítható keretösszegen belül a vissza nem térítendő formában
nyújtható támogatás arányát a Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi
költségvetésének elfogadásakor állapítja meg, amelynek aránya a rendelkezésre álló
keret 50 %-át nem haladhatja meg.

(3)

Vissza nem térítendő támogatás elsősorban
a.) veszélyes hulladékok kezelésére, ártalmatlanítására, megsemmisítésére;
b.) környezeti nevelési program megvalósítására;
c.) lakókörnyezet szebbé tételére nyújtható.
8. §

(1)

A támogatás pályázat útján nyerhető el.

(2)

A pályázati feltételeket és a támogatás folyósításának feltételeit tartalmazó kiírást az
Önkormányzat a tárgyévi költségvetésének elfogadását követően 15 napon belül a
Bizottság készíti el, és azt jóváhagyásra a Képviselő-testület soron következőô ülése
elé terjeszti.

(3)

A pályázati kiírást a jóváhagyást követôen 15 napon belül a Bizottság elnöke teszi
közzé.
9. §

(1)

A pályázatot a Bizottság bírálja el, a pályázatok benyújtási határidejétől számított 30
napon belül.
10. §

(1)

A Bizottság a döntésről a pályázatok elbírálását követô 30 napon belül, de legkésőbb
a 30. napot követő első testületi ülésen beszámol a Képviselő-testületnek.

(2)

A beszámolót a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága pénzügyi szempontból
véleményezi.
11. §

(1)

A támogatás szerzôdés alapján folyósítható. A szerzôdést a Bizottság döntése
alapján az Önkormányzat nevében a polgármester köti meg a támogatásban
részesülő pályázóval.

(2)

A szerződésben rögzíteni kell:
a.) a támogatás összegét;
b.) a felhasználás feltételeit;
c.) a folyósítás feltételeit;

5
d.) ha viszsatérítendő támogatásról van szó, a visszafizetés időpontjának kezdetét,
havi részletét és a visszafizetési határidőt;
e.) a rendeltetésszerű igazolás módját és jogkövetkezdményeit;
f.) a szerződésszegés jogkövetkezményeit;
g.) valamint a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket.
(3)4 A támogatást a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Osztályán keresztül
folyósítja.
(4)

A támogatás rendeltetésszerű felhasználását számlákkal kell igazolni a folyósítástól
számított - a bizottság által a pályázat elbírálásakor meghatározott - egy évnél nem
hosszabb időn belül.

(5)

A támogatás részletekben akkor folyósítható, ha ezt a pályázati kiírás tartalmazza.
Ebben az esetben a további részletek folyósításának feltétele a már folyósított
támogatás felhasználásának igazolása.
12. §

(1)

Ha a támogatott a szerződésben meghatározott feltételeket nem, vagy csak részben
teljesíti, úgy támogatást a Bizottság részben vagy egészben visszavonhatja. A
Bizottság döntése ellen a 9. § (2) bekezdése szerinti jogorvoslatnak van hely.

(2)

A támogatás visszavonása esetén a már igénybe vett összeget lejárt követelésként
kell kezelni és a támogatás visszavonásának idôpontjától számított késedelmi
kamattal együtt köteles a támogatásban részesült az alapba visszafizetni.

(3)

A (2) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni akkor is, ha a visszatérítendő
támogatást a támogatott az előírt határidőre nem fizeti vissza.
13. §

(1)5 A támogatás rendeltetésszerű felhasználását a Bizottság ellenőrzi. Az ellenőrzéshez a
Bizottság a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó, valamint Ellenőrzési
Osztályának közreműködését igénybe veheti.
(2)

Az ellenőrzés tapasztalatairôl a Bizottság a tárgyévet követő június 30-ig számol be a
Képviselő-testületnek.

(3)

Rendkívüli esetekben a következő képviselő-testületi ülésen kell beszámolni.

Céltartalék felhasználása
14. §6
A 4. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti keretösszeget a Polgármester – a
Környezetvédelmi referens véleménye alapján – szükség szerint használhatja fel.
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Tartalék felhasználása
15. §
(1)

A 4. § (29 bekezdésének c.) pontja szerinti keretösszeg a környezetvédelmet szolgáló
a.) műszerek beszerzésére;
b.) szakirodalom megvásárlására;
c.) továbbképzés támogatására;
d.) konferenciák szervezésére, azon való részvétel támogatására;
e.) helyi önszerveződő közösségek és rendezvények támogatására;
f.) társadalmi szervezet (ÁHT 59. §) támogatására;
g.) a Kv. tv. 64. §-ában meghatározott egyéb feladatokra használható fel.

(2)

Az (1) bekezdés a.), f.) és g.) pontok esetén a Képviselő-testület, míg a b.)-e.) pontok
esetében a Bizottság dönt.

(3)

A Bizottság által felhasznált összeg nem haladhatja meg az évi keretösszeg 50 %-át.

(4)

A Bizottság döntése szerinti felhasználásról a Képviselő-testületnek legkésőbb a (3)
bekezdés szerint számára biztosított összeg felhasználását követő testületi ülésen
köteles beszámolni.

Kompenzáció felhasználása7
15/A. §
(1)

A 4. § (3) bekezdése szerinti keretösszeg felhasználásáról a Polgármester a
zöldfelület-fenntartásért felelős Váci Városfejlesztő Kft. kérelme alapján dönt.

(2)

A kérelemben meg kell nevezni az ültetendő fa fajtáját, darabszámát, telepítési
helyét,beszerzési árát és helyét, valamint a telepítéssel és gondozással járó
költségeket.
III. fejezet
Záró rendelkezések
16. §

(1)

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2)

A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Vác, 1997. november 24.
Lábai László sk.
polgármester

dr. Kovács Tibor sk.
jegyző
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A másolat hiteles.
Az alaprendelet kihírdetése 1997. november 28-án megtörtént.
A lakosság értesítése közzététel útján 1997. november 28-án megtörtént.
dr.Kovács Tibor
jegyző

A másolat hiteles.
A lakosság értesítése közzététel útján 2017. február 24.-én megtörtént.
Deákné dr. Szarka Anita jegyző
jegyző
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