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Minısített többség

Tisztelt Közgyőlés!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a 2010. december 16-i ülésén
fogadta el az általa alkotott helyi rendeletek felülvizsgálatának ütemtervét. Az ütemtervben a
helyi környezetvédelmi alap létrehozásáról, az alappal való rendelkezés és gazdálkodás
szabályairól szóló 31/1995.(XII.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata is szerepel.

A szabályozás felülvizsgálatát gyakorlati tapasztalatok és szervezeti változások egyaránt
indokolják.

A rendelet-tervezet indoklása:
1. §-hoz:
E szakasz a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
módosításával összefüggı technikai jellegő pontosítást tartalmaz.
A hivatkozott törvény 58. § (2) bekezdés b) pontja szerint:
„(2) A települési önkormányzati környezetvédelmi alap bevételei:
b) az illetékes környezetvédelmi hatóság által a települési önkormányzat területén
jogerısen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének harminc százaléka,”
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 3.§ -a tiltja más jogszabály rendelkezésének
megismétlését, ezért hivatkozás alkalmazásával utaltunk a vonatkozó jogszabály szövegére.

2. §-hoz
A jelenleg hatályos rendelet 3. §-ának rendelkezése kiegészítésre szorul, mivel a
Környezetvédelmi Alapba befolyt bevételekbıl kerül finanszírozásra a lakossági veszélyes
hulladék győjtése, az illegális hulladéklerakók megszüntetése, a tartósan kihelyezett mobil
illemhelyek fenntartási költségei, illetve a környezetterhelést csökkentı tevékenységek
támogatása, mely környezetvédelmi feladatok eddig nem szerepeltek a Környezetvédelmi
Alap felhasználásának céljai között.
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3. §-hoz:
A módosítást az önkormányzat bizottságainak, illetve a polgármesteri hivatal szervezeti
egységeinek elnevezésében bekövetkezett változások teszik szükségessé. Emellett törvényi
szabályozáshoz igazodóan deklarálásra kerül, hogy a Környezetvédelmi Alapot csak
környezetvédelmi célokra lehet felhasználni.

4. §-hoz:
E szakasz a hatályba léptetı rendelkezést tartalmazza és egyúttal rendelkezik önmaga
hatályveszésérıl is.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3)
bekezdése értelmében az önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek tervezetét az
érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul, az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek
véleményezésre meg kell küldeni. A környezetvédelmi igazgatási szerv szakmai
véleményérıl harminc napon belül tájékoztatja a települési önkormányzatot.

A rendelet-tervezetet a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.(IV.17.)
önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pont 1. alpontjában foglaltak szerint véleményezésre a
Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok is megkapta.

Kérem a Tisztelt Közgyőlést az elıterjesztést tárgyalja meg és a rendelet-tervezetet fogadja el.
Szekszárd, 2011. április 15.

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
…./2011.(….) önkormányzati rendelete
a helyi környezetvédelmi alap létrehozásáról, az alappal való rendelkezés és
gazdálkodás szabályairól szóló 31/1995.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak,
valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló 1991. évi XX.
törvény 85. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljáró Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelıség, valamint a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.
(IV. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pont 1. alpontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok véleményének kikérésével – a
következıket rendeli el:
1. §
A helyi környezetvédelmi alap létrehozásáról, az alappal való rendelkezés és
gazdálkodás szabályairól szóló 31/1995.(XII.1.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R.) 2. § b) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
(Az Alap bevételei:)
„b) az illetékes környezetvédelmi hatóság által az önkormányzat területén jogerısen
kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott
százaléka,”
2. §
Az R. 3. §-a a következı h)-k) ponttal egészül ki:
(Az alap a következı célokra használható fel:)
h)
i)
j)
k)

„Lakossági veszélyes hulladék győjtése,
Illegális hulladéklerakók megszüntetése,
Tartósan kihelyezett mobil illemhelyek fenntartási költségei,
Környezetterhelést csökkentı tevékenységek támogatása.”
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3. §
Az R. 4. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„4. § (1) Az alapot az önkormányzat más pénzforrásaitól elkülönítetten kell kezelni és
csak környezetvédelmi célokra lehet felhasználni. Az év végi maradványa el nem
vonható, azt a következı költségvetési évre át kell vinni.
(2) Az alap kezelését és nyilvántartását a Polgármesteri Hivatal Gazdasági, Közoktatási és
Informatikai Igazgatósága végzi.
(3) Az alap felhasználásáról a Közgyőlés - a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elızetes
javaslata alapján - évente a költségvetési rendelet és zárszámadás elfogadásával
egyidejőleg rendelkezik.”
4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követı 5. napon lép hatályba, és hatálybalépését követı10.
napon hatályát veszti.

Horváth István
polgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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