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Pilis Város Önkormányzatának
22/2008. (IX.03.) sz. önkormányzati rendelete
a Környezetvédelmi Alapról, valamint annak felhasználása helyi szabályairól
Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a környezet
védelmének általános szabályairól szóló, többször módosított 1995. évi LIII. törvény (a
továbbiakban: Kt.) 58. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a települési
önkormányzat törvényben meghatározott környezetvédelmi feladatainak ellátása biztosítására, a
Környezetvédelmi Alapról, valamint annak felhasználása helyi szabályairól az alábbi rendeletét (a
továbbiakban: Ör.) alkotja meg:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1. §
(1) Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat - törvényben
meghatározott - környezetvédelmi feladatainak hatékonyabb megoldása érdekében, valamint a
Klímabarát Települések Szövetségének tagjaként - létrehozza Pilis Város Önkormányzatának
Környezetvédelmi Alapját (a továbbiakban: Környezetvédelmi Alap).
(2) A Környezetvédelmi Alap létrehozásának és folyamatos működtetésének célja, hogy hatékonyan
segítse az Önkormányzat alábbi környezetvédelmi feladatainak ellátását:
a./ a lakosság életminőségét javító környezetvédelmi intézkedések megvalósítása,
b./ a szükséges környezetvédelmi intézkedések végrehajtása,
c./ a környezeti károk mérséklése,
d./ a környezetvédelmi ártalmak megelőzése,
e./ a környezetkímélő tevékenységek, környezetbarát technológiák elterjedésének elősegítése,
f./ a zöldfelület gazdálkodás,
g./ a természeti értékek megóvása,
h./ a környezetvédelmi és klímatudatos oktatás, nevelés.
A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Pilis Város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező,
környezeti hatást kiváltó tevékenységet végző magyar állampolgárokra, bevándorolt és letelepedési
engedéllyel rendelkező személyekre, menekültként elismert személyekre, valamint Pilis Város
közigazgatási területén környezeti hatást kiváltó tevékenységet végző gazdálkodó szervezetekre és
társadalmi szervezetekre.
(2) A rendelet területi hatálya kiterjed Pilis Város közigazgatási területére.
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II. FEJEZET
KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK
A Környezetvédelmi Alap bevételi forrása
3. §
(1) Az Alap bevételei:
a./ a Pilis Város Önkormányzata által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok teljes összege,
b./ az illetékes környezetvédelmi hatóság által Pilis Város önkormányzata területén jogerősen
kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének harminc százaléka,
c./ a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része,
d./ Pilis Város Önkormányzata bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összege,
e./ a magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek által az
Alap részére történő befizetések,
f./ az Alap lekötéséből származó bevételek,
g./ egyéb bevételek.
(2) Az (1) bekezdés g./ pontjába tartozó egyéb bevételek körébe tartozik a kötelezett ügyfél által, külön önkormányzati rendelet keretein belül - az ún. fapótlási kötelezettség körében fizetendő ún.
megváltási díj is.
A Környezetvédelmi Alap felhasználása
4. §
(1) A Környezetvédelmi Alapot kizárólag a település környezetvédelmi feladatai (Kt. 46. §)
megoldásának elősegítése érdekében lehet felhasználni.
(2) Az Alap bevételeit az Önkormányzat közigazgatási területén, a következő célok megvalósítását
szolgáló tevékenységek támogatására kell fordítani:
a./ védett természeti érték megőrzése, eredeti állapot helyreállítása,
b./ hulladékgazdálkodás keretein belül a veszélyes hulladékok összegyűjtése, elszállítása és
kezelése,
c./ hulladékgazdálkodási keretein belül, a település zöldhulladék összegyűjtése, elszállítása és
kezelése,
d./ azonnali beavatkozást igénylő környezeti károk, illetve a környezeti veszélyeztetés elhárítása és
felszámolása.
e./ települési önkormányzat zaj- és rezgésvédelmi feladatainak ellátása,
f./ települési önkormányzat levegőszennyezés elleni védekezése feladatainak ellátása,
g./ a zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldterület-gazdálkodás,
f./ erdőgazdálkodás, telepítés,
h./ allergén növények elleni védekezés,
i./ települési önkormányzat vizek elleni védelmi feladatainak ellátása,
j./ települési önkormányzat talaj elleni védekezési feladatainak ellátása,
k./ környezetvédelmi általános és szakoktatás,
l./ környezetvédelmi célú szakmai programokon való részvétel,
m./ az Önkormányzat környezetvédelmi és természetvédelmi tárgyú pályázataihoz szükséges saját
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pénzügyi forrás.
(3) Amennyiben a környezeti kár okozója vagy veszélyeztetője ismert, az Önkormányzat köteles az
(1) bekezdés d./ pontjában foglalt kár vagy veszélyhelyzet elhárításának megelőlegezett költségeit
kártérítési igényként a kötelezettel szemben érvényesíteni
A Környezetvédelmi Alap felhasználásának helyi szabályai
5. §
(1) A tárgyévet megelőző évi Környezetvédelmi Alap felhasználásáról a Képviselő-testület - a
Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság javaslata alapján - évente az Önkormányzat
tárgyévi költségvetése elfogadásával egyidejűleg rendelkezik.
(2) A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság határozza meg a tárgyévi előirányzat
felhasználás irányelveit, az adott évben elsőbbséget élvező célokat.
(3) A polgármester a felhasznált és tervezett kiadások ütemezéséről a Képviselő-testületnek
negyedévente – az Önkormányzat tárgyidőszaki beszámoló készítési kötelezettségével egyidejűleg
– beszámoló tervezetet készít.
(4) Az Alapnak a pénzügyi ütemezés alapján történő felhasználásáról – a képviselő-testületnek
történő utólagos beszámolási kötelezettség mellett – a település polgármestere dönt.
(5) A Környezetvédelmi Alapból a környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló
beavatkozások költségeire - az éves felhasználási tervben, a tárgyév október 31. napjáig - 10%-os
azaz tíz százalékos tartalékot kell képezni.
(6) A Környezetvédelmi Alapból pályázat alapján támogatást kaphat olyan természetes és jogi
személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a településen végez az Alap
céljaival egybeeső tevékenységet.
(7) Pályázati célra a Környezetvédelmi Alap legfeljebb 30%-a, azaz harminc százaléka használható
fel.
(8) Az Önkormányzat nevében a tárgyévi pályázatot - a Képviselő-testület nevében – a
Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság legfeljebb a tárgyév június 30.-a napjáig írja ki
és bonyolítja le. A tárgyév július 01-jét követően pályázat kiírására nem kerülhet sor.
A Környezetvédelmi Alap kezelése
6. §
(1) A Környezetvédelmi Alapba befolyó összegeket és az onnan történő kifizetéseket Pilis Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala elkülönítetten kezeli.
(2) Az Alap felhasználásáról szóló egyedi döntések végrehajtását a Településfejlesztési és
Városgazdálkodási Bizottság ellenőrizheti.
(3) Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalának az Alap tárgyévben felhasználásra
nem került bevételeit ún. tartósan lekötött letétben kell kezelnie.
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(4) A polgármester a települési önkormányzat tárgyévi környezetvédelmi Alapjának
felhasználásáról a képviselő-testületnek - évente a zárszámadás keretein belül – írásbeli beszámolót
készít, melyet a Képviselő-testület az Önkormányzat éves beszámolójával egyidejűleg tárgyal és
vizsgál meg.
III. FEJEZET
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
7. §
(1) E rendelet 2009. január 01. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Pilis Nagyközség Önkormányzatának a talajterhelési
díjról és a környezetvédelmi alapról szóló - a 17/2005. (IX.01.) sz. önkormányzati rendelettel,
valamint a 6/2006. (III.09.) sz. önkormányzati rendelettel módosított - 30/2004. (XII.09.) sz.
önkormányzati rendelete 9. §-a hatályát veszíti.
(3) A Polgármesteri Hivatal jegyzője a rendelet hatályba lépéséig köteles Pilis Város
Önkormányzata Környezetvédelmi Alapjának létesítése tényét a területileg illetékes, állami
környezetvédelmi hatóságnak írásban bejelenteni, nyilvántartásba vétele céljából intézkedni.
(4) Az önkormányzati rendelet kihirdetéséről a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet rendelkezései figyelembevételével, a Polgármesteri
Hivatal jegyzője gondoskodik.
Pilis, 2008. augusztus hó 29. napján.

Szabó Márton
polgármester

dr. Csiki Gábor
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:

Pilis, 2008. szeptember hó 01. napján.

dr. Csiki Gábor
jegyző
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