Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019 (II.1.) önkormányzati
rendelete a környezetvédelmi alapról

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 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 feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.Általános rendelkezések
1. §
(1) E rendelet célja, hogy elősegítse Diósd Város Önkormányzat (a továbbiakban:
önkormányzat) környezetvédelmi és természetvédelmi feladatainak ellátását, ide értve
különösen
a) a környezeti ártalmak megelőzését,
b) a természeti értékek megóvását,
c) az esetleges környezeti károk mérséklését,
d) a környezeti nevelést és oktatást.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt célok elősegítése érdekében az önkormányzat 2016. július 1.
napjától kezdődően környezetvédelmi alapot (a továbbiakban: alap) hozott létre és
folyamatosan működteti azt. Az alap megnevezése: Diósd Város Önkormányzat
Környezetvédelmi Alapja.
(3) E rendelet célja, hogy a törvényi előírásokon felül meghatározza az alap forrásait,
felhasználását és az alappal való gazdálkodás rendjét.

2. Az alap és annak felhasználása
2. §
Az alap bevételi forrását képezi 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.

3.§
(1) Az Alap bevételeit kizárólag környezetvédelmi és természetvédelmi célokra lehet
felhasználni, így különösen:
a)
védett természeti értékek megőrzése, eredeti állapotuk helyreállítása,
b)
levegőtisztaság védelme,
c)
zaj- és rezgésvédelem,
d)
vízvédelem,
e)
talajvédelem,
f)
zöldfelületek védelme, fejlesztése, kezelése, erdők védelme, allergén növények
elleni védekezés,
g)
környezet- és természetvédelmi mérések, helyszíni vizsgálatok, tanulmányok
készítése költségeinek finanszírozása,
p)
környezetvédelmi oktatás, környezetvédelmi célú programokon való részvétel,
q)
környezetvédelmi programok és koncepciók készítése,
r)
környezetvédelmi információs rendszer működtetése, fejlesztése, a környezet
védelmét elősegítő tevékenység.
(2)
(3)
(4)

Az Alap felhasználásáról a Képviselő- testület rendelkezik.
Az Alap összegét az éves költségvetés készítésekor kell tervezni.
Az Alap pénzeszközeit elkülönítve, külön alszámlán kell kezelni.
4.§
(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a környezetvédelmi alap létrehozásáról szóló 22/2016. (VI. 8.)
önkormányzati rendelet.
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