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Iktatószám: 128-19/2022 
Ügyintéző: dr. Zay Andrea 
 
 

Előterjesztés 
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. február 22-i rendes nyílt ülésére 
 

Tárgy: Rendelkezés a környezetvédelmi alap felhasználásáról 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A környezetvédelmi alapszámlán az egyenleg 848 222 Ft. Ez az összeg az évek során 
halmozódott fel. Minden hónapban 56 917 Ft érkezik a számlára. Ez az összeg egy 
levegővédelmi bírság 30%-a. Településünk egyik vállalkozójának kell fizetnie, mert 
szennyezte a levegőt.  
 
Jogszabályi háttér: 
 
A Környezetvédelmi alap felhasználásról a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. 
évi LIII. törvény a következőképpen rendelkezik 
46. § 

(1) A települési önkormányzat (Budapesten a Fővárosi Önkormányzat is) a környezet védelme 
érdekében 
a) biztosítja a környezet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtását, ellátja a hatáskörébe 

utalt hatósági feladatokat; 
b) önálló települési környezetvédelmi programot dolgoz ki a 48/E. §-ban foglaltak szerint, 

amelyet képviselő-testülete (közgyűlése) hagy jóvá; 
c) a környezetvédelmi feladatok megoldására önkormányzati rendeletet bocsát ki, illetőleg 

határozatot hoz; 
d) együttműködik a környezetvédelmi feladatot ellátó egyéb hatóságokkal, más 

önkormányzatokkal, egyesületekkel; 
e) elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de 

legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot; 
f) a fejlesztési feladatok során érvényesíti a környezetvédelem követelményeit, elősegíti a 

környezeti állapot javítását. 
48. § 

(4) A települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik: 
a) a füstködriadó terv, 
b) a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az 

avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása, 
c) a légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny területek kijelölésével kapcsolatos 

eljárásban való közreműködés, 
d) területek zajvédelmi szempontból fokozottan védetté nyilvánítása, 
e) csendes övezet kijelölése, valamint 
f) a helyi zajvédelmi szabályok megállapítása. 

48/E. § 
(1) A települési környezetvédelmi programnak a település adottságaival, sajátosságaival és 

gazdasági lehetőségeivel összhangban – a 48/B. § (2) bekezdésben foglaltakon túl – 
tartalmaznia kell 
a) a légszennyezettség-csökkentési intézkedési programmal, valamint a légszennyezéssel, 
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b) a zaj és rezgés elleni védelemmel, a külön jogszabály alapján stratégiai zajtérkép készítésére 
kötelezett települési önkormányzatok esetén a stratégiai zajtérképek alapján készítendő 
intézkedési tervekkel, 

c) a zöldfelület-gazdálkodással, 
d) a települési környezet és a közterületek tisztaságával, 
e) az ivóvízellátással, 
f) a települési csapadékvíz-gazdálkodással, 
g) a kommunális szennyvízkezeléssel, 
h) a településihulladék-gazdálkodással, 
i) az energiagazdálkodással, 
j) a közlekedés- és szállításszervezéssel, 
k) a feltételezhető rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárításával és a környezetkárosodás 

csökkentésével kapcsolatos feladatokat és előírásokat. 
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a települési környezetvédelmi program – a település 

adottságaival, sajátosságaival és gazdasági lehetőségeivel összhangban – tartalmazhatja 
a) a települési környezet minőségének, környezetbiztonságának, környezet-egészségügyi 

állapotának javítása, valamint a természeti értékek védelme és fenntartható használata 
érdekében különösen: 

aa) a területhasználattal, 
ab) a földtani képződmények védelmével, 
ac) a talaj, illetve termőföld védelmével, 
ad) a felszíni és felszín alatti vizek, vízbázisok védelmével, 
ae) a rekultivációval és rehabilitációval, 
af) a természet- és tájvédelemmel, 
ag) az épített környezet védelmével, 
ah) az ár- és belvízgazdálkodással, 
ai) az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével, az éghajlatváltozás várható 

helyi hatásaihoz való alkalmazkodással, 
b) a környezeti neveléssel, tájékoztatással és a társadalmi részvétellel 

kapcsolatos feladatokat és előírásokat. 
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 véglegesen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege, 
b) az illetékes környezetvédelmi hatóság által a települési önkormányzat területén véglegesen 

kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének harminc százaléka a veszélyhelyzet 
kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben véglegesen 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. 

(4) Az önkormányzati környezetvédelmi alapot környezetvédelmi célokra kell felhasználni. 
 

A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 
 
Tordas, 2022. február 16. 
 
        Juhász Csaba   
        polgármester 
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Határozat-javaslat 
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

…/2022 (II. 22) határozata 
a környezetvédelmi alap felhasználásról 

 
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete arról döntött, hogy a Környezetvédelmi 
Alap számlán lévő 848 222 Ft összeget az árkok tisztítására és mélyítésére, illetve 
zöldfelületek fenntartására, parkosításra fordítja. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2022. december 31. 
 


