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Tisztelt Közgyűlés!

Minősített többség!

Az előterjesztés általános indokolása, hogy a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
jegyzőjének az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatához kiadott 2015. évi ütemtervről
szóló 1/2015. (I. 19.) utasítása szeptemberre irányozta elő a helyi környezetvédelmi alap
létrehozásáról, az alappal való rendelkezés és gazdálkodás szabályairól szóló 31/1995. (XII.
1.) KGY. rendelet felülvizsgálatát.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban:
Kvtv.) 58. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzat Környezetvédelmi
Alapot hozhat létre önkormányzati rendelet alkotásával, környezetvédelmi feladatai ellátása
elősegítésének érdekében.
A Kvtv. 58. § (2) bekezdése az alábbiakról rendelkezik:
„(2) A települési önkormányzati környezetvédelmi alap bevételei:
a) a települési önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes
összege,
b) az illetékes környezetvédelmi hatóság által a települési önkormányzat területén jogerősen
kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének harminc százaléka a veszélyhelyzet
kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen 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.”
A fenti jogszabály rendelkezik arról, ha a települési önkormányzat nem hoz létre
környezetvédelmi alapot, akkor a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok
külön törvényben meghatározott része nem illeti meg. Arról is rendelkezik a jogszabály,
hogy a környezetvédelmi alapot kizárólag környezetvédelmi célokra lehet felhasználni,
valamint, hogy a környezetvédelmi alap felhasználásáról a közgyűlésnek évente a
költségvetési rendelet és a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg kell rendelkeznie.
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/B. § alapján a talajterhelési díj
a környezetvédelmi alap bevételét képezi:
„21/B. § (1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési díj a települési önkormányzat - a fővárosban a kerületi
önkormányzat, illetve a Margitsziget tekintetében a Budapest XIII. kerületi önkormányzat
- környezetvédelmi alapjának a bevételét képezi.
(2) A települési önkormányzat - a fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a
Margitsziget tekintetében a Budapest XIII. kerületi önkormányzat - a talajterhelési díjból
származó bevételt - a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - a talaj, valamint a
felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel.
(3) A (2) bekezdés szerinti felhasználásnak minősül különösen a csatornázás, a
szennyvíztisztítás, a vízbázisvédelem, a települési monitoring kialakítása és működtetése,
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a tartós környezetkárosodások kármentesítése, a potenciális és a tényleges
szennyezőforrások szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelme.”
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1) bekedzdése szerint „(1) A jogszabály
előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részlettességű – előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes
hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve
kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat
képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa
meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes
hatásvizsgálatot végez.”
a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet-módosítást technikai jellegű
módosítások, valamint a gyakorlati tapasztalatok indokolják, így ebből következik,
hogy kimutatható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása nem vezethető le.
b) Környezeti és egészségi következményei: Nem releváns.
c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendeletben foglaltak
végrehajtásának adminisztratív terheket tekintve nincs számottevő hatása.
d) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.)
önkormányzati rendelet 204. számú előterjesztésben javasolt módosítása új
szervezeti egység elnevezést vezet be, ez, valamint gyakorlati tapasztalatok
indokolják a rendelet módosítsát.
e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek: A jogszabály megalkotásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és
pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
A Kvtv. 48. § (3) bekezdése az alábbiakról rendelkezik:
„(3) A települési önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek, határozatainak
tervezetét, illetve a környezet állapotát érintő terveinek tervezetét, a környezetvédelmi
programot [46. § (1) bekezdés b) pont] a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak
tájékoztatásul, az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek véleményezésre megküldi.
A környezetvédelmi igazgatási szerv szakmai véleményéről harminc napon belül tájékoztatja
a települési önkormányzatot.”
A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) kormányrendelet alapján a Fejér Megyei
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály az illetékes, így az
előterjesztést elkészültét követően elküldjük véleményezésre.
A jelenleg hatályos rendelet Szekszárd város honlapján bárki számára hozzáférhető, a fenti
központi jogszabálynak mindenben megfelel, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
előterjesztés miatti szervezetváltozás is indokolja a módosítást, ebből következik, hogy a
hatálybalépésének időponja is összekapcsolódik a szervezeti egység elnevezésének
megváltozásának idejével. Az előterjesztést a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a közgyűlés
hetében tárgyalja.
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Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztést tárgyalja meg és a rendelet-tervezetet fogadja
el.
Szekszárd, 2015. szeptember 15.
Dr. Varga Katalin
jegyző

RÉSZLETES INDOKOLÁS
Rendelet-módosítás 1. §-ához: Polgármesteri Hivatal szervezeti egységének megváltozása
indokolja a módosítást.
Rendelet-módosítás 2. §-ához: Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóság gyakorlati
tapasztalatai indokolják, hogy a környezetvédelmi alap felhasználási lehetőségei
kiegészítésre kerüljenek.
Rendelet-módosítás 3. §-ához: Hatályba lépésről rendelkezik.
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
közgyűlésének
………/2015. (……) önkormányzati rendelete a
a helyi környezetvédelmi alap létrehozásáról, az alappal
való rendelkezés
és gazdálkodás szabályairól szóló
31/1995. (XII. 1.) Kgy. rendelet módosításáról
(tervezet)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 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
Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, valamint a
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 52. § (1)
bekezdés d) pont de) alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:
1. § A helyi környezetvédelmi alap létrehozásáról, az alappal való rendelkezés és gazdálkodás
szabályairól szóló 31/1995. (XII. 1.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (2) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(2) Az alap kezelését és nyilvántartását a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatósága végzi.”
2. § (1) Az R. 3. § f.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az alap a következő célokra használható fel:)
„f) Környezetvédelmi és természetvédelmi szemlélet erősítése, környezetvédelmi programok,
rendezvények, oktatások támogatása.”
(2) Az R. 3. §-a a következő l)-p) ponttal egészül ki:
(Az alap a következő célokra használható fel:)
„l) Szekszárdi klímakör, klímaalapra benyújtott pályázatok támogatása,
m) Rekultivált hulladéklerakó üzemeltetése,
n) Az Önkormányzat rágcsáló, galamb és szúnyoggyérítésére irányuló munkálatok,
p) Közcsatornára történő utólagos rákötések támogatása.”
3. § Ez a rendelet 2015. …………………. napján lép hatályba.

Ács Rezső
polgármester

dr. Varga Katalin
jegyző
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Hatályos rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezést, és áthúzással a
hatályát vesztő részt.
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése
31/1995.(XII.1.) KGY. számú rendelete
a helyi környezetvédelmi alap létrehozásáról,
az alappal való rendelkezés
és gazdálkodás szabályairól
a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. tv. 58. §-a, továbbá a módosított, a helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 85. §-a (1) bekezdésének i) pontja1 alapján a környezet
védelmét és a természeti értékek megóvását szolgáló feladatok ellátása érdekében az alábbi
rendeletet alkotja:
Az önkormányzati környezetvédelmi alap rendeltetése
1. §
Az önkormányzati környezetvédelmi alap (továbbiakban: alap) az önkormányzati
környezetvédelmi feladatok ellátására,
a környezeti ártalmak megelőzésére, a
bekövetkezett környezeti károk felszámolására, továbbá hatékony környezetvédelmi
megoldások ösztönzésére, a környezetvédelmi szemlélet, oktatás támogatására elkülönített
pénzalap.
Az alap bevételi forrásai
2. §2
Az alap bevételei:
a) az önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege,
b)3 az illetékes környezetvédelmi hatóság által az önkormányzat területén jogerősen
kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott
százaléka,
c) a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott
része,
d) az önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összege,
e) egyéb bevételek.

Módosította a 10/2004.(III.31.) szekszárdi ör. 15. § (3) bek. d) pontja. Hatályos 2004. április 1-től.
Módosította a 10/2004.(III.31.) szekszárdi ör. 13. §. Hatályos 2004. április 1-től.
3 Módosította a 22/2011.(V.4.) szekszárdi ör. 1. §. Hatályos 2011. május 9-től.
1
2
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Az alap felhasználása
3. §.
Az alap a következő célokra használható fel:4
a.) Lakossági bejelentések, panaszok indokoltságát eldöntő műszeres zajmérések.
b.) Környezeti hatásvizsgálat, környezeti állapot feltárását segítő környezeti tanulmányterv
készítés.
c.) Levegőtisztaság-védelmi mérések, szennyező pontforrások emissziós mérése.
d.) Környezetszennyezést csökkentő beruházások támogatása pályázati kiírások alapján.
e.) Szelektív hulladékgyűjtés.
f.) Környezetvédelmi és természetvédelmi szemlélet erősítése, környezetvédelmi
programok, rendezvények, oktatások támogatása.
g.) Egyéb környezetvédelmi célú támogatások (pl. levegő imissziós, szennyvíz ellenőrző,
mérő rendszerek fejlesztése).
5
h) Lakossági veszélyes hulladék gyűjtése,
i)6 Illegális hulladéklerakók megszüntetése,
j)7 Tartósan kihelyezett mobil illemhelyek fenntartási költségei,
k)8 Környezetterhelést csökkentő tevékenységek támogatása.
l) Szekszárdi klímakör, klímaalapra benyújtott pályázatok támogatása,
m) Rekultivált hulladéklerakó üzemeltetése,
n) Az Önkormányzat rágcsáló, galamb és szúnyoggyérítésére irányuló munkálatok,
p) Közcsatornára történő utólagos rákötések támogatása.

Rendelkezés az alappal
4. §9

(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 következő 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 Közgyűlés - a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság előzetes
javaslata alapján - évente a költségvetési rendelet és zárszámadás elfogadásával
egyidejűleg rendelkezik.

Módosította a 10/2004.(III.31.) szekszárdi ör. 14. §. Hatályos 2004. április 1-től.
Beillesztette a 22/2011.(V.4.) szekszárdi ör. 2. §. Hatályos 2011. május 9-től.
6 Beillesztette a 22/2011.(V.4.) szekszárdi ör. 2. §. Hatályos 2011. május 9-től.
7 Beillesztette a 22/2011.(V.4.) szekszárdi ör. 2. §. Hatályos 2011. május 9-től.
8 Beillesztette a 22/2011.(V.4.) szekszárdi ör. 2. §. Hatályos 2011. május 9-től.
9 Módosította a 22/2011.(V.4.) szekszárdi ör. 3. §. Hatályos 2011. május 9-től.
4
5
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Záró rendelkezés
5. §.
E rendelet 1996. január 1-én lép hatályba.
A kihirdetés napja: 1995. december 1.

Kocsis Imre Antal
polgármester

Dr. Palkó László
jegyző

A rendeletet módosította: a 8/2003.(IV.30.) szekszárdi ör. 7. §
10/2004.(III.31.) szekszárdi ör. 13-14. §, 15. § (3) bek. d) pont
22/2011.(V.4.) szekszárdi ör.
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