
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

43/2010. (XI.30.) önkormányzati 
r e n d e l e t e  

a Környezetvédelmi Alapról 

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  Magyar  Köztársaság
Alkotmányáról  szóló  1949.  évi  XX.  törvény  44/A.  §  (2)  bekezdésében  foglalt
feladatkörében,
a  környezet  védelmének  általános  szabályairól  szóló  1995.  évi  LIII.  törvény
58.§ (1) bekezdésében kapott  felhatalmazás alapján a következőket rendeli  el.  

1.§  Várpalota  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  feladat-  és
hatáskörébe  tartozó  helyi  környezet-  és  természetvédelmi  feladatok,
kötelezettségek  teljesítésének  elősegítése  érdekében  Környezetvédelmi  Alapot
(továbbiakban: Alap) hoz létre.  

2.§  (1)  Az  Alap  bevételeiről  a  környezet  védelmének  általános  szabályairól
szóló  1995.  évi  LIII.  Törvény  (továbbiakban:  T örvény)  58.§  (2)  bekezdése
rendelkezik.
(2) Az Alap bevételei  és év végi maradványa el  nem vonható,  a következő 
költségvetési  évre átvihető.

3.§  (1)  Az  Alap  felhasználásáról  a  Törvény  58.§ (4)  és  (5)  bekezdése
rendelkezik.
(2) Az Alap bevételeinek maximum 90%-át az alábbi célokra lehet fordítani:
a) levegőtisztaság-védelem,
b) zaj-  és rezgésvédelem,
c) vízminőség-védelem, 
d) veszélyes hulladékok és azok káros hatásainak felszámolása,  
e)  környezeti  rehabilitációt  szolgáló beruházások,
f)  természetes  környezet  megóvását  célzó  oktatási-nevelési  ismeretterjesztő
tevékenység,
g) zöldfelületek védelme,
h) műszerek,  szakirodalom beszerzése,
i)  továbbképzés,  konferenciákon való részvétel  támogatása,
j)  helyi,  önszerveződő közösségek és rendezvények támogatása,
k)  felszín  alatti  vizek  védelmét  célzó  lakossági  szennyvízrákötés  költségeihez
visszatérítendő támogatás nyújtása,
l)  közalapítvány létrehozása,
m)  a  Törvény  46.§  (1)  és  (4)  bekezdésében  meghatározott  egyéb  feladatok
ellátása.
(3)  Az  Alap  10%-ából  az  azonnali  beavatkozást  igénylő  környezeti  károkozás
miatti  veszélyhelyzet  elhárítását  szolgáló  beavatkozások  költségeire
céltartalékot kell  képezni.  
(4)  A  (2)  bekezdésben  meghatározott  összeg  felhasználásáról  a  Gazdasági
Bizottság (továbbiakban: Bizottság) dönt.  



(5)  A (3)  bekezdésben  meghatározott  összeg  felhasználásáról  a  Polgármester
dönt.  
(6)  A  Képviselő-testületet  az  Alap  pénzeszközeinek  felhasználásáról  a
Törvény 58.§ (5) bekezdésében meghatározott  időpontban dönt.  

4.§  (1)  Az  alapból  támogatni  lehet  a  környezetvédelmi  célokkal  összefüggő
beruházásokat.
(2)  Nem  támogatható  megkezdett  beruházás  vagy  az  olyan  pótlólagos
beruházás  sem,  amelyet  a  jogszabályok  szerint  az  alapberuházással  együtt
kellett  volna megvalósítani.  
(3)  Nem nyújtható  támogatás,  ha  a  pályázatban  foglalt  önkormányzati  feladat
megvalósítását  szerződés,  megbízás  vagy  jogszabályi  rendelkezés  alapján  az
Önkormányzat költségvetésének más előirányzata biztosít ja.  
(4) Az Alapból nyújtott  támogatás formája:
a) visszatérítendő,
b) vissza nem térítendő,
c) a) és b) pontban meghatározott  együtt  is alkalmazható.
(5)  Vissza  nem  térítendő  támogatás  veszélyes  hulladékok  kezelésére,
ártalmatlanítására,  megsemmisítésére,  fásításra,  a  természetes  környezet
megóvását célzó oktatási-nevelési  ismeretterjesztő tevékenységre nyújtható.  

5.§  (1)  Az  Alapból  támogatást  jogi  személy,  jogi  személyiséggel  nem
rendelkező  gazdasági  társaság,  egyéni  vállalkozó,  kutatócsoport  és
magánszemély kaphat,  ha pályázatával  helyi célokat szolgál.  
(2)  A 3.§  (2)  bekezdés  a)-f)  pontjaira  a  támogatás  pályázat  útján  nyerhető  el.
A 3.§ (2) bekezdés g)-m) pontjainál pályázati  kiírás nem kell.  
(3)  A  pályázati  feltételeket  és  a  támogatás  folyósításának  feltételeit
tartalmazó  kiírást  az  Önkormányzat  tárgyévi  költségvetésének  elfogadását
követő  60 napon belül  a  Bizottság  készíti  el.  A pályázati  kiírást  a  jóváhagyást
követő 15 napon belül a Bizottság elnöke teszi közzé.  
(4)  A pályázatokat  a  Bizottság  bírálja  el,  a  pályázatok benyújtási  határidejétől
számított  30  napon  belül.  A  Bizottság  döntéséről  a  pályázatok  elbírálását
követően az első testületi  ülésen beszámol a Képviselő-testületnek.  

6.§  (1)  A támogatás  szerződés  alapján  folyósítható.  A szerződést  a  Bizottság
döntése alapján a Polgármester  köti meg a nyertes pályázóval.  
(2) A szerződésben rögzíteni  kell  a támogatás 
a) felhasználásának és folyósításának feltételeit,
b)  rendeltetésszerű  felhasználása  igazolásának  módját  és  határidejét,  amely
nem haladhatja  meg folyósítástól  számított  egy évet,  
c)  szerződésszegés jogkövetkezményeit.  
(3)  A  támogatás  rendeltetésszerű  felhasználása  igazolásának  határidejét  a
Bizottság  indokolt  esetben,  a  támogatott  kezdeményezése  alapján,  legfeljebb
egy  alkalommal,  legfeljebb  hat  hónappal  meghosszabbíthatja.  Az  így
módosított  határidő a (2) bekezdésben foglalt  határidőt  nem haladhatja meg. 
(4)  A  támogatás  rendeltetésszerű  felhasználását  hiteles  másolatú  számlákkal
kell  igazolni  a  folyósítástól  számított,  a  Bizottság  által  a  pályázat
elbírálásakor meghatározott  határidőn belül.  
(5)  Ha a támogatott  a  szerződésben meghatározott  feltételeket  nem, vagy csak
részben  teljesíti,  úgy  a  támogatást  vissza  kell  fizetni.  A  visszafizetési



kötelezettséget  a  Bizottság  rendeli  el.  E  döntés  ellen  a  Képviselő-testülethez
lehet fellebbezni,  a kézhezvételét  követő 10 munkanapon belül.  
(6)  Visszafizetésre  kötelezés  esetén  a  támogatás  összegét  lejárt  követelésként
kell  kezelni.  Amennyiben  a  támogatott  a  Bizottság  által  előírt  határidőre  nem
teljesíti  visszafizetési  kötelezettségét,  a  határidő  lejártának  napjától  számított
késedelmi  kamattal  együtt  köteles  az  Alapba  visszafizetni.  Így  kell  eljárni
akkor is,  ha a visszatérítendő támogatást  a támogatott  az előírt  határidőre nem
fizeti  vissza.  

7.§ E rendelet  2010. december 1-jén lép hatályba.

V á r p a l  o t a ,   2010. november 25.

Talabér Márta      Máténé dr.  Ignácz Anita
polgármester       jegyző


