
Társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelet-tervezetek 

 

I. 

 

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2020.(…...) önkormányzati rendelete 

a Környezetvédelmi Alapról 

 

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján,  

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 

bekezdésének 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (3) bekezdésében biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményének kikérésével a következőket 

rendeli el: 

 

A Környezetvédelmi Alap célja 

 

1. § Alacska Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Környezetvédelmi 

Alapot (a továbbiakban: Alap) működtet. 

 

2.§ Az Alap célja hogy hatékonyan segítse az Önkormányzat környezet-és természetvédelmi 

feladatainak ellátását, a bekövetkezett környezeti károk mérséklését, a környezeti ártalmak 

megelőzését hatékony környezetvédelmi megoldások ösztönzését, a környezetvédelmi oktatást, 

nevelést. 

 

Az Alap bevételi forrásai 

 

3.§ Az Alap bevételei a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény (továbbiakban Kt.) 58. § (2) és (6) bekezdésében, valamint természet védelméről 

szóló 1996. LIII. törvény 80. § (4) bekezdés b) pontjában foglaltakon túl: 

a) az Alap javára teljesített önkéntes befizetések, támogatások, 

b) a pályázat útján elnyert eszközök, 

c) az Alap lekötéséből származó kamatbevételek. 

 

Az Alap felhasználása 

 

4. § (1) Az Alap bevételeit kizárólag környezet- és természetvédelmi célokra lehet felhasználni, 

így különösen. 

a) illegálisan lerakott hulladékok összegyűjtésére, elszállítására, hulladéklerakó helyek 

megszüntetésére, 

b) zöldfelületek fenntartására, védelmére, fejlesztésére, kezelésére, erdők védelmére, 

allergén növények elleni védekezésre, 

c)környezet- és természetvédelmi vonatkozású pályázatok önrészének biztosítására, 

d) levegőtisztaság-védelmi célokra, 

e)vízminőség-védelemre, a felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi 

megőrzésére, 

f) zaj- és rezgésvédelemre, 



g) talajvédelem céljaira, a talajszennyeződések megelőzésére, a szennyezett talajok 

feljavítására, 

h) környezeti nevelésre, oktatásra, tájékoztatás céljaira, 

i) környezet- és természetvédelmi mérések, elemzések, tanulmányok finanszírozására, 

j) a helyi természeti erőforrások és értékek megőrzésére, fenntartására, fejlesztésére 

k) környezetszennyezést megelőző és csökkentő beruházások támogatására, 

l) monitoring rendszer üzemeltetésére, 

m) környezetvédelmi célú rendezvények, szakmai programok költségeire, 

n) közterületen növő egészségre ártalmas gyomok irtására, 

o) az épített környezet védelmére 

p) környezeti károk mérséklésére, környezetszennyezés megszüntetésére, környezeti 

ártalmak megelőzésére. 

 

(2) A talajterhelési díjból származó bevétel a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 

LXXXIX. törvény 21/B. § (2) és (3) bekezdésébe foglaltak szerint használható fel. 

 

Az Alap kezelése 

 

5. § (1) Az Alapot az Önkormányzat más pénzforrásaitól elkülönítetten kell kezelni. 

 

(2) Az Alap kezelését és nyilvántartását a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal Alacskai 

Kirendeltsége végzi. 

 

(3) Az Alap felhasználásról a képviselő-testület évente a költségvetési rendeletben 

rendelkezik. 

 

(4) Az Alap felhasználásáról a polgármester évente a zárszámadásról szóló rendelet-tervezet 

tárgyalásával egyidejűleg köteles a képviselő-testületnek beszámolni. 

 

Záró rendelkezések 

 

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló 2/2005.(I.27.) önkormányzati 

rendelet. 

 

 

 

 

 

 

  Ujlaki Béla                                          Dr. Szabó Zoltán 

 Polgármester                Jegyző 

 

 

Kihirdetés napja:  

 

 

            Bogdánné Lengyel Marianna 

                 Aljegyző 



Általános indokolás 
 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 

Kt.) 58.§ (1) bekezdése ad felhatalmazást a települési önkormányzat számára, hogy az 

önkormányzat környezetvédelmi feladatai megoldásának elősegítése érdekében helyi rendelet 

megalkotásával környezetvédelmi alapot hozzon létre. 

A rendelet-tervezet előkészítése során figyelembe vettük a jogalkotásról szóló 2010. évi 

CXXX. törvény előírásait. 

 

 

 

Részletes indokolás 

 

1.§ A Környezetvédelmi Alap céljáról rendelkezik. 

 

2.§ Az Alap bevételei határozza meg, melyeket a Kt. 58.§ (2) és (6) bekezdése, valamint a 

természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 80. § (4) bekezdés b) pontja nevesít. Ezen 

kívül rögzítésre kerültek egyéb bevételi források is, úgy mint Alap javára teljesített önkéntes 

befizetések, támogatások, a pályázat útján elnyert eszközök és az Alap lekötéséből származó 

kamatbevételek. 

 

3.§ A Kt. 58.§ (4) bekezdése szerint az Alapot környezetvédelmi célokra lehet felhasználni. 

Ennek megfelelően a helyi sajátosságokat, lehetőségeket és kötelezettségeket mérlegelve 

kerültek meghatározásra a felhasználási területek. 

 

4. § A Kt. 58.§ (5) bekezdése tartalmazza, hogy a környezetvédelmi alap felhasználásáról a 

képviselő-testületnek évente a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg kell 

rendelkeznie. 

  

5.§ A hatálybalépésről, a korábbi rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezik. 

 
 
 

II. 
Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2020.(…...) önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díjról szóló 9/2015.(IX.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 

LXXXIX. törvény 26.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 11. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 

 

 

1. § A talajterhelési díjról szóló 9/2015.(IX.15.) önkormányzati rendelet 5.§ (3) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép:  

„5. § (3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a környezetterhelési díjról szóló 

törvény talajterhelési díjra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.” 

 



2.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

 

  Ujlaki Béla                                          Dr. Szabó Zoltán 

 Polgármester                Jegyző 

 

 

Kihirdetés napja:  

 

 

            Bogdánné Lengyel Marianna 

                 Aljegyző 
 

 

 

Általános indokolás 

 

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testülete korábban megalkotta a talajterhelési díjról 

szóló 9/2015.(IX.15.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: önkormányzati rendelet). 

 

A helyi rendeletben felhatalmazás hiányában nem szabályozható kérdéseket, valamint  az egyes 

eljárási szabályokat a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvény (a 

továbbiakban: törvény) tartalmazza. A törvény 25. §-a alapján:  

„A környezetterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó 

jogkövetkezményekre, a megállapításához és a beszedéséhez való jog elévülésére, pénzügyi 

ellenőrzésére, valamint végrehajtására az e törvényben nem szabályozott kérdésekben az 

adóigazgatási rendtartásról szóló törvény, az adózás rendjéről szóló törvény, az adóhatóság által 

foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.” 

 

A hatályos önkormányzati rendelet ezekben a kérdésekben hatályon kívül helyezett 

jogszabályra hivatkozik, amely miatt annak módosítása szükséges. 

 

 

Részletes indokolás 

 

 

1.§ Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben megjelöli azt a törvényt, 

amelyet szükséges alkalmazni. A vonatkozó és alkalmazandó adószabályokra e törvényben 

pontos hivatkozás történik így ezek felsorolását az önkormányzati rendelet nem ismétli meg. 

 

2. § Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

 

 

A rendelet-tervezettel kapcsolatos véleményüket az alacska@primposta.hu e-mail címre 

küldhetik meg, 2020. augusztus 10- 2020. augusztus 17-ig. 

Bogdánné Lengyel Marianna 

 Aljegyző 
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