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Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (VI. 29.) önkormányzati 
rendelete 

a Környezetvédelmi Alapról 

Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól 
szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 
LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Fejér Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el: 

1. § 

Tordas Község Önkormányzata környezetvédelmi feladatai megoldásának elősegítése érdekében 
Környezetvédelmi Alapot (a továbbiakban: Alap) hoz létre. 

2. § 

Az Alap bevételeire a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. 
§ (2) bekezdése az irányadó. 

3. § 

(1) Az Alap felhasználásáról az éves önkormányzati költségvetési rendeletben, a tényleges 
felhasználásáról az éves zárszámadási rendelet elfogadásával egyidejűleg a Képviselő-testület külön 
határozattal dönt. 

(2) Az Alapot – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – kizárólag környezetvédelmi célokra, így 
különösen: 
a)  a környezet védelmét megalapozó tanulmányok, tervek készítésére, 
b) a környezettudatos szemlélet nevelésére, erősítésére, szélesítésére, elmélyítésére, 
c) a környezeti károk megelőzésére, mérséklésére és felszámolására, 
d) a természeti és az épített környezeti értékek megőrzésére, átörökítésére, 
e) a kulturált környezet megteremtését és fenntartását célzó intézkedések támogatására, 
f) felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi megőrzésére, 
g) környezetvédelmi akciók, mozgalmak lebonyolítási, díjazási költségeinek fedezésére, 
h) környezetvédelmi tárgykörökben kiírt pályázatokon való részvétel esetén az önkormányzati 

saját elő biztosítására, 
i) a védett természeti értékek megőrzésére, eredeti állapotuk helyreállítására, 
j) zöldfelületek védelmére, fejlesztésére, kezelésére, erdők védelmére, allergén növények elleni 

védekezésre, 
k) levegőtisztaság védelmére, 
l) vízvédelemre, 
m) zaj-és rezgésvédelemre, 
n) talajvédelemre, 
o) környezet- és természetvédelmi mérésekre, helyszíni vizsgálatok elvégzésére, tanulmányok 

elkészítési költségeinek finanszírozására, 
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p) környezetvédelmi programok és koncepciók készítésére, 
q) illegálisan lerakott hulladékok összegyűjtésére, elszállítására, hulladéklerakó helyek 

megszüntetésére, 
r) környezetvédelmi célú rendezvények, szakmai programok költségeire lehet felhasználni. 

(3) A talajterhelési díjból származó bevétel a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. 
törvény 21/B. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak szerint használható fel. 

4. § 

Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.
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Végső előterjesztői indokolás 

A Környezetvédelmi Alapban lévő pénz szabályszerű felhasználásához szükséges a rendelet 
megalkotása. 
A rendelet-tervezetet az FMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 
Főosztálya véleményezte. A Főosztály környezetvédelmi, táj- és természetvédelmi, valamint 
hulladékgazdálkodási szempontból nem emelt kifogást. 
 


