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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

23/2016. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 

 

az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 

Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kv.tv.) 58. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 6. § c) bekezdésében 

biztosított jogkörében eljárva, az Mötv. 13. § (1) bekezdés 11. pontjának végrehajtása 

érdekében az alábbi rendeletet alkotja: 

 

I. A rendelet célja 

1. § 

 

(1) Budakeszi Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 

környezetvédelmi feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében 

Környezetvédelmi Alapot (továbbiakban: Alap) hoz létre. 

(2) A jelen rendelet célja, hogy meghatározza az Alap forrásait, felhasználási, illetve 

gazdálkodási rendjét. 

(3) Az Alap megnevezése: 

 Budakeszi Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Alapja 

 

II. Az Alap forrásai 

2. § 

 

(1) Az Alap bevételi forrásai tekintetében a Kv.tv. 58. § (2) bekezdésében foglaltak 

az irányadóak. 

(2) Az Alapba befolyt összeg az Önkormányzat költségvetésének része, azonban 

forrásait alapszerűen elkülönítetten kell kezelni, tervezési és beszámolási 

rendszere is ennek megfelelő. 

 

III. Az Alap felhasználása 

3. § 

 

(1) Az Alap bevételeit környezetvédelmi célokra kell felhasználni, más célra azok 

még ideiglenesen sem vonhatók el. 

(2) Az Alapot Budakeszi Város közigazgatási területén a következő célokra lehet 

felhasználni: 

a) helyi természeti értékek megőrzése, fenntartása; 

b) környezetvédelmi szempontból károsodott környezet javítása, helyreállítása; 

c) emberi egészség védelme, az életminőség javítása; 

d) környezetvédelemmel kapcsolatos ötletek, találmányok megvásárlása; 

e) környezetvédelemmel kapcsolatos felmérések, tanulmányok készítése; 

f) talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi és minőségi védelme, 

különösen a csatornázás, a szennyvíztisztítás, a vízbázis-védelem, 

csapadékvíz elvezetése, a tartós környezetkárosodások kármentesítése, a 

potenciális és a tényleges szennyező-források szennyezésének megelőző, 

illetve utólagos műszaki védelme; 

g) környezeti neveléssel, környezeti tudatformálással foglalkozó programok 

szervezése; 

h) a veszélyes hulladék és azok káros hatásainak felszámolása; 
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i) a fenntartható fejlődést szolgáló hulladékkezeléshez szükséges eszközök 

beszerzése. 

 

(3) Az Alap forrásának: 

a) 10 %-át a (2) bekezdésben megfelelő célokra fordítható támogatásra lehet 

felhasználni; 

b) legfeljebb 70%-át a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 

által végzett városfejlesztési és városüzemeltetési tevékenység környezeti 

fenntarthatóságának növelésére lehet felhasználni; 

c) 20%-ából az azonnali beavatkozást igénylő környezeti károkozás esetén 

szükséges beavatkozások költségeinek finanszírozására szolgáló 

céltartalékot kell képezni. 

 

(4) Az Alap tárgyévben fel nem használt pénzügyi forrása a következő pénzügyi 

évben is kizárólag a (3) bekezdés szerinti célok megvalósítására használható fel. 

 

IV. Az Alap forrásaival való rendelkezés 

 

4. § 

 

(1) A 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti keretösszeggel a Képviselő-testület 

rendelkezik. 

(2) A 3. § c) pontja szerinti forrással halaszthatatlan beavatkozási igény esetén a 

Polgármester saját hatáskörben rendelkezik, melynek felhasználásáról a 

Képviselő-testületnek utólag beszámolni köteles. 

 

5. § 

 

(1) Az Alap 3. § (3) a) és b) pontjai szerinti forrásainak felhasználása a Képviselő-

testület részére benyújtott kérelem útján, támogatásként nyerhető el. 

 

(2) A (1) bekezdés szerinti támogatás megítélésének szabályai: 

a) A támogatás elbírálása a benyújtott kérelem alapján történik. A kérelemben 

megjelölt célnak meg kell felelnie a 3. § (2) bekezdésében vagy a 3. § (3) 

bekezdés b) pontjában foglalt célok valamelyikének. 

b) A támogatási kérelmet a kérelem beérkezését követő első ülésén a 

Képviselő-testület bírálja el. 

 

6. § 

 

(1) A támogatás szerződés alapján folyósítható. A szerződést a döntés alapján az 

Önkormányzat nevében a polgármester köti meg a támogatásban részesülő 

kérelmezővel (a továbbiakban: támogatott). 

(2) A szerződésben rögzíteni kell: 

a) a támogatás összegét; 

b) a támogatás felhasználási időtartamát; 

c) a felhasználás feltételeit; 

d) a folyósítás feltételeit; 

e) a rendeltetésszerű igazolás módját, határidejét és jogkövetkezményeit; 

f) a szerződésszegés jogkövetkezményeit; 

g) valamint a szerződést biztosító mellékkötelezettséget. 

 

(3) A támogatás felhasználását számlákkal kell igazolni a szerződésben rögzített 

időpontig, de legkésőbb tárgyév december 31-ig. 



3 

 

7. § 

 

(1) A támogatás felhasználását a szerződésben rögzített felhasználási időtartamon 

belül a Képviselő-testület pénzügyi kérdésekkel foglalkozó bizottsága 

ellenőrizheti. Szabálytalanság észlelése esetén a bizottság elnöke az ügyet 

kivizsgálja és megállapításait a Képviselő-testület elé terjeszti. A 

szabálytalanságról szóló napirend tárgyalásához a támogatottat, illetve 

képviselőjét kötelezően meg kell hívni. 

(2) Ha a Képviselő-testület megállapítja, hogy a támogatott a szerződésben 

meghatározott feltételeket nem, vagy csak részben teljesíti, úgy a támogatást 

részben vagy egészben visszavonhatja. A támogatás visszavonása esetén a már 

igénybe vett összeget lejárt követelésként kell kezelni és támogatott a támogatás 

visszavonásának időpontjától számított késedelmi kamattal együtt köteles azt az 

Alapba visszafizetni. 

(3) Nem nyújtható támogatás azon kérelmezőknek, akiket a Képviselő-testület a 

kérelem benyújtásától számított 5 éven belül a (2) pont szerinti szankciókkal 

sújtott. 

 

 

Záró rendelkezések 

8. § 

 

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Budakeszi Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Környezetvédelmi 

Alapjáról szóló 46/2004. (VIII. 31.) rendelete, valamint az azt módosító 54/2008. 

(XII. 17.) és 11/2015. (V. 07.) rendeletek. 

 

 

  

 dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia dr. Remete Sándor 

 polgármester jegyző 

 

 

 

Közzétételi záradék: 

 

A rendeletet 2016. augusztus 2. napján kihirdettem. 

 

 

  dr. Remete Sándor 

 jegyző 


