
SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

32/1995. (XII. 31.) K t r.  s z. rendelete 

az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap működéséről 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az 1995. évi LIII. tv. a környezet 
védelmének általános szabályairól 58. §-a, valamint a módosított 1991. évi XX. tv. 85. § (1) 
bekezdés i) pontja alapján a környezetvédelmi és a természeti értékek megóvásához szükséges 
feladatok ellátása érdekében az alábbi rendeletet alkotja: 

Az önkormányzati környezetvédelmi alap rendeltetése 

1. § Az önkormányzati környezetvédelmi alap (továbbiakban: alap) az önkormányzat 
környezetvédelmi feladatainak ellátására, a környezeti ártalmak megelőzésére, a 
bekövetkezett környezeti károk felszámolására, továbbá a hatékony környezetvédelmi 
megoldások ösztönzésére, környezetvédelmi szemlélet (oktatás) támogatására elkülönített 
pénzalap. 

Az alap bevételi forrásai 

2. § (1) Az alap bevételi forrásai: 
a) az önkormányzat első fokú környezetvédelmi hatósági jogkörében jogerősen kiszabott 

környezetvédelmi bírságok teljes összege (természetvédelmi, zaj- és rezgésvédelmi és 
levegőtisztaság – védelmi), 
b) az önkormányzat területén a Környezetvédelmi Felügyelőség által jogerősen kiszabott 

környezetvédelmi bírságok 30%-a (zaj, légszennyezési, veszélyes hulladék és 
szennyvízbírság), 
c) a környezet terhelési díjának és az igénybevételi járulékok külön törvényben 

meghatározott része, 
d) önkormányzati költségvetési juttatás, 
e) egyéb bevétel. 
(2) Az alap bevétele más célra nem használható fel, évvégi maradványa el nem vonható és a 

következő költségvetési évre átvihető. 

Az alap felhasználása. 

3. § (1) Lakossági bejelentések, panaszok indokoltságát eldöntő műszeres zajmérések. 
(2) Környezeti hatásvizsgálat, környezeti állapot feltárását segítő környezeti tanulmányterv 

készítése. 
(3) Levegőtisztaság – védelmi mérések, szennyező pontforrások emissziós mérése. 
(4) Közlekedésből eredő légszennyezettség mérése. 
(5) Környezetszennyezést csökkentő beruházások támogatása pályázati kiírások alapján. 



(7) Egyéb környezetvédelmi célú támogatások (pld. levegős, imissziós ellenőrző, 
mérőrendszer fejlesztése, zajmérő műszerek beszerzése, stb.). 

Rendelkezés az alappal 

4. § (1) Az alap felhasználásáról Sárbogárd Város Képviselőtestülete – a Városfejlesztési és 
Városgazdálkodási Bizottság előzetes véleménye alapján – dönt.  
(2) Az alap pénzeszközeit az önkormányzat más pénzforrásaitól elkülönítetten kell kezelni. 

Az alapot a bevételi források szerint kell nyilvántartani.  
(3) Az alap felhasználásáról Sárbogárd Város polgármester tájékoztatást ad a 

Képviselőtestület felé minden évet követő január 31-ig. 
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.  

Sárbogárd, 1995. december 27. 

Varga László sk. 
polgármester 

Dr. Hortyi Sándor sk. 
jegyző 

Kihirdetve: 1995. december 31. 

 Dr. Hortyi Sándor sk. 
jegyző 

 
 


