
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

 
23/2010. (IX. 10.) 

rendelete 
 

környezetvédelmi alap létrehozásáról 
 

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete az itt élı lakosok, a környezeti és 
természeti értékeink, a környezet minıségének megóvása érdekében a környezetvédelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 58.§. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás  
alapján a következı rendeletet alkotja: 
 

1. §.  
 

A rendelet célja 
 

(1) Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a feladat- és hatáskörébe 
tartozó környezet- és természetvédelmi feladatok teljesítésének elısegítése érdekében 
Környezetvédelmi Alapot (továbbiakban: Alap) hoz létre. 

 
(2) Az Alap létrehozásának célja, hogy hatékonyan segítse az Önkormányzat 

környezetvédelmi feladatainak ellátását. 
 

2. §. 
 

Az Alap bevételi forrásai 
 

Az Alap bevételi forrásai a következık: 
 

a) a jegyzı által jogerısen kiszabott környezetvédelmi bírságok teljes összege, 
b) az illetékes környezetvédelmi hatóság által a települési önkormányzat területén 

jogerısen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének 30 %-a 
c) a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben 

meghatározott része 
d) az Önkormányzat bevételeibıl – az éves költségvetési rendeletben meghatározott – 

környezetvédelmi célokra elkülönített összeg 
e) az Alap javára teljesített önkéntes befizetések és támogatások 
f) környezet- és természetvédelmi pályázatokból származó bevételek 
g) egyéb bevételek 

 
3. §. 

 
Az Alap felhasználása 

 
(1) Az Alap bevételeit kizárólag környezetvédelmi célokra lehet felhasználni, így különösen: 

 
a) védett természeti értékek megırzése, eredeti állapotuk helyreállítása, 
b) levegıtisztaság védelme, 
c) zaj-és rezgésvédelem, 
d) vízvédelem, 



e) talajvédelem, 
f) zöldfelületek védelme, fejlesztése, kezelése, parkosítás, virágosítás, erdık védelme,  
g) allergén növények elleni védekezés, 
h) települési szilárd és szelektív hulladékgyőjtési rendszer fejlesztésének támogatása 
i) környezet- és természetvédelmi mérések, helyszíni vizsgálatok, tanulmányok 

készítése, költségeinek finanszírozása, 
j) környezetvédelmi és természetvédelmi szemlélet erısítése, oktatás támogatása, 

környezetvédelmi programokon való részvétel 
k) környezetvédelmi programok és koncepciók készítése, 
l) egyéb környezetvédelmi felhasználás (pld. pályázati önrész biztosítása) 

 
4. §. 

 
Rendelkezés az Alappal 

 
(1) Az Alapot az Önkormányzat más pénzforrásaitól elkülönítetten kell kezelni.  
 
(2) Az Alap kezelését és nyilvántartását a Polgármesteri Hivatal végzi. 
 
(3) Az Alap felhasználásáról a Képviselı-testület évente a költségvetési rendelet és a 

zárszámadás elfogadásával egyidejőleg rendelkezik. 
 
 

5. §.  
 

Záró rendelkezések 
 

E rendelet 2010. október 1. napján lép hatályba. 
 
 
Hajdúsámson, 2010. szeptember 3. 
 
 
                 Kanyóné Papp Klára  Andó Lászlóné 
 jegyzı polgármester 

 
 

E rendeletet a mai napon kihirdettem. 
 
 
Hajdúsámson, 2010. szeptember 10. 
 
 
 
Kanyóné Papp Klára  
            Jegyzı 
 

 


