PÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ- TESTÜLETE

Tájékoztató a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló rendelet-tervezet
előkészítésében való társadalmi részvételről

Az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 12/2012.
(IX.24.) sz. Kt. rendelet alapján társadalmi egyeztetésre kell bocsátani az önkormányzat rendelet
tervezetét, előzetes hatásvizsgálatát és indoklását, ha az kiemelkedő közérdeket érint.
A véleményeket a lenti elektronikus levélcímre, vagy írásban a jegyző részére lehet elküldeni.
Nem vehető figyelembe az a vélemény, amely sérti a közerkölcsöt, a rendelettervezet tárgyához nem
illeszkedik vagy név nélküli.
A beérkezett vélemények, a véleményezésre jogosult nevének és e-mail címének kezelése a
véleményezett rendeletek hatálybalépésétől számított 1 évig történik. Az adatkezelés magában
foglalja az említett adatok gyűjtését, tárolását, közzétételét, felhasználását és törlését is.
A polgármester a beérkezett véleményekről összefoglalót készít, melyet a tervezettel együtt a
Képviselő-testület elé terjeszt és közzétesz a hivatal hirdetőtábláján.
A Képviselő-testület a rendelet alkotás során a beérkezett véleményeket mérlegeli.
A Környezetvédelmi Alapról szóló rendelet-tervezettel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket,
problémákat, módosításra vonatkozó javaslatokat

2017. október 20. 12 óráig a jegyzo@pand.hu e-mail címre vagy a személyes/postai
benyújtással a Pándi Polgármesteri Hivatalban (2214 Pánd, Fő út 84.) várjuk.
Kérjük, véleménye megküldése során adja meg nevét, ellenkező esetben véleményét annak
figyelembe vétele nélkül töröljük.

Pánd, 2017. szeptember 25.

Szőke Renáta s.k.
jegyző

Melléklet:
- A Környezetvédelmi Alapról szóló önkormányzati rendelet tervezet
- Indoklás, hatásvizsgálat

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- ában meghatározottakra figyelemmel, a
Környezetvédelmi alap létrehozásáról szóló önkormányzati rendelet tervezetében (a továbbiakban:
tervezet) foglaltak várható hatásai az alábbiak szerint összegezhetők:
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A tervezet megvalósulásának társadalmi hatása pozitív. Gazdasági, költségvetési hatása
szintén pozitív, önkormányzati bevételt eredményez.
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei:
A tervezet megvalósulásának környezeti következménye
következménye nincs.

pozitív,

egészségügyi

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A tervezet megvalósulása kismértékű adminisztratív teher növekedést eredményez.
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A rendeletet célszerűségi szempontok miatt szükséges megalkotni.
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
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Pánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……./2017. (….) önkormányzati rendelet tervezete
a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról
Pánd Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. § (1) bekezdése, és a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű
szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 85. § (1) bekezdés i) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a „Környezetvédelmi Alap”-ról és annak kezeléséről a
követkőket rendeli el
:
1. A Környezetvédelmi Alap célja és bevételei
1.§ (1)

Pánd Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapot működtet (továbbiakban:

Alap).
(2) Az Alap létrehozásának célja, hogy hatékonyan segítse Pánd Község Önkormányzata
környezet- és természetvédelmi feladatainak ellátását, ezen belül:
a) a szükséges környezetvédelmi intézkedések végrehajtását,
aa) a már bekövetkezett környezeti károk mérséklését és
ab) a környezeti ártalmak megelőzését,
b) környezetkímélő tevékenységek, környezetbarát technológiák elterjedésének elősegítését,
c) zöldfelület-gazdálkodását,
d) természeti értékek megóvását, és
e) környezetvédelmi oktatást, nevelést.
2. § Az Alap bevételei a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény 58. § (2) bekezdésében, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 80. §
(4) bekezdés b) pontjában foglaltakon túl:
a) pályázat útján elnyert összegek,
b) a Pánd Község Önkormányzat bevételeiből - az éves költségvetési rendeletben
meghatározott - környezetvédelmi célokra elkülönített összeg,
c) az állampolgárok, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek által az
Alap részére történt befizetések, és
d) egyéb, az Alapot megillető bevételek.
2. A Környezetvédelmi Alap felhasználása
3. § (1) Az Alap bevételeit kizárólag környezet- és természetvédelmi célokra lehet felhasználni
Pánd község közigazgatási területén.
(2) Az Alap felhasználásáról - a polgármester javaslata alapján - a képviselő-testület
rendelkezik minden év április 30-ig.
(3) Az Alapot Pánd község közigazgatási területén a következő célokra lehet felhasználni:
a) a környezetvédelmi szempontból károsodott környezet javítása, helyreállítása érdekében,
b) az emberi egészség védelmére, az életminőség javítására,
c) a helyi természeti erőforrások és értékek megteremtésére, megőrzésére, fenntartására,
d) a felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi megőrzésére,
e) a környezetvédelemmel kapcsolatos ötletek, találmányok finanszírozására,
f) a környezetvédelemről szóló információk, tájékoztatások, előadások, környezetvédelmi
nevelés, képzés, művelődés költségeinek fedezésére,
g) a környezetvédelmi felmérések, tanulmányok elkészítésére, adatok, kutatás és fejlesztés,
nyilvántartás finanszírozására.
e) környezetvédelmi információs rendszer működtetésére, és
d) Pánd község Környezetvédelmi Programjának elkészítésére, felülvizsgálatára

3

(4) Az Alapba befolyt összeget, mely az (3) bekezdésben foglaltak szerint nem került
felhasználásra, lekötött betétként kell kezelni.
(5) Az Alapba érkező, a talajterhelési díjból származó bevételek a környezetterhelési díjról
szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/B. § (2) és (3) bekezdése szerint használhatóak fel.
(6) Az Alap éves költségvetésének egésze nem fordítható teljes egészében egy célra.
3. Az Alap kezelése
4. § (1) Az Alap felhasználásáról szóló képviselő-testületi döntések végrehajtását a Pénzügyi
Bizottság ellenőrzi.
(2) Az Alap számviteli szabályoknak megfelelő elszámolásáért a polgármester felelős.
(3) Az Alapba befolyó összegeket és onnan történő kifizetéseket elkülönített számlán kell
kezelni.
5. § (1) Az Alap felhasználásáról a Polgármester évente a zárszámadásról szóló
rendelettervezet tárgyalásával egyidejűleg köteles a képviselő-testületnek beszámolni.
(2) A beszámolót a lakosság számára is hozzáférhetővé kell tenni a város hivatalos
honlapján.
4. Záró rendelkezések
6. § (1) Jelen rendelet …………. napján lép hatályba.
(2) Rendelkezéseit …………… napjától kell alkalmazni.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Pánd, 2017.
Lázók József
polgármester

Szőke Renáta
jegyző

Záradék:
A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára való kifüggesztéssel kihirdetésre került 2017. …….
napján.
Pánd, 2017.
Szőke Renáta
jegyző
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INDOKOLÁS
A Környezetvédelmi Alapról szóló rendelethez
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 58 § - a lehetőséget ad
önkormányzatok számára környezetvédelmi alap létrehozására az alábbiak szerint:
„58. § (1) Környezetvédelmi feladatai (46. §) megoldásának elősegítése érdekében a
települési önkormányzat - Budapesten a fővárosi önkormányzat is - önkormányzati rendelettel
önkormányzati környezetvédelmi alapot hozhat létre.
(2) A települési önkormányzati környezetvédelmi alap bevételei:
a) a települési önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege,
b) az illetékes környezetvédelmi hatóság által a települési önkormányzat területén jogerősen
kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének harminc százaléka a veszélyhelyzet kihirdetését
megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével,
c) a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott
része,
d) a települési önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összege,
e) egyéb bevételek.
(3) Ha a települési önkormányzat nem hoz létre önkormányzati környezetvédelmi alapot, a (2)
bekezdés c) pontjában foglalt bevétel nem illeti meg.
(4) Az önkormányzati környezetvédelmi alapot környezetvédelmi célokra kell felhasználni.
(5) A települési önkormányzati környezetvédelmi alap felhasználásáról a képviselő-testületnek
évente a költségvetési rendelet (Áht. 65. §) és a zárszámadás (Áht. 85. §) elfogadásával egyidejűleg
kell rendelkeznie.”
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. 80 § (4) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:
„(4) Ha a természetvédelmi bírságot
a helyi védett természeti terület esetében szabták ki, akkor az önkormányzat
környezetvédelmi alapja, vagy annak természetvédelmi célokat szolgáló részének [62. § (3) bekezdés]
bevételi forrása. Ha a települési önkormányzat nem rendelkezik környezetvédelmi alappal, akkor a b)
pontban foglalt bevétel is a központi költségvetés bevétele. „
A fentiekből egyértelműen látható, hogy minden önkormányzat számára előnyös egy
környezetvédelmi alap létrehozása, hiszen ebben az esetben az önkormányzat által kiszabott
környezetvédelmi bírság, a környezetvédelmi hatóság által kiszabott környezetvédelmi bírság
összegének 30 %-a, a talajterhelési díj, valamint a természetvédelmi bírság is környezetvédelmi és
természetvédelmi célokra felhasználható önkormányzati bevételt képez.
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A és 21/B. § - ai alapján a talajterhelési
díjat az önkormányzati adóhatóság által vezetett talajterhelési díj bevételi számla javára kell befizetni
és a számlán rendelkezésre álló összeget a befizetést követő hónap 10. napjáig a települési
önkormányzat környezetvédelmi alapjának javára át kell utalni. A fenti jogszabályi rendelkezéseknek
való megfelelés érdekében került sor elsősorban a rendelettervezet összeállítására.
Részletes indokolás:
1.§-2.§-aihoz
A rendelet célja és az Alap bevételei kerülnek meghatározásra.
2. §-hoz
Az Alap bevételeit sorolja fel.
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3. §-hoz
Az Alap felhasználásáról rendelkezik.
4. §-5. §-aihoz
Az Alap kezeléséről rendelkezik.
6. §-hoz
Záró, hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

Pánd, 2017. szeptember 25.
Szőke Renáta s.k.
jegyző
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