
Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2011.(XII.20) 
önkormányzati rendelete 

a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról 
 

 
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. (továbbiakban: Kvtv.) 58. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:  

 
 

1. § A rendelet célja 
 
(1) Rábakecöl Község Önkormányzata a környezetvédelmi feladatai megoldásának 

elısegítésére elkülönített helyi pénzalapot hoz létre.  
 
(2) A rendelet célja, hogy meghatározza az Alap forrásait, és az Alap felhasználásának, az 

Alappal való gazdálkodásnak a rendjét.  
 
(3) Az alap megnevezése: Rábakecöl Község Önkormányzatának Környezetvédelmi Alapja 
     (továbbiakban: Alap)  
 
(4) A rendelet meghatározza az Alap forrásait, felhasználási rendjét.  
 
 

2. § Bevételi források 
 

 (1) Az Alap bevételi forrásai az alábbiak:  
a) a Kvtv. 58. § (2) bekezdés a) b) c) d) pontjában meghatározott bevételek, 
b) az önkormányzat által jogerıs határozattal a természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. 

törvény 80. § (4) bek. b) alapján kiszabott természetvédelemmel kapcsolatos bírság 
befolyt összege, 

c) a Kvtv. 58. § (6) bekezdése alapján az önkormányzatot arányosan megilletı megosztott 
bevétel, 

d) a környezet- és természetvédelmi pályázatokból származó bevételek, 
e) egyes környezet- és természetvédelmi célú egyéb bevételek, 
f) az Alap javára teljesített önkéntes befizetések és támogatások, 
g) az Alap lekötésébıl származó kamatbevételek.  
 
 

3. § Az Alap felhasználása és kezelése 
 

(1) Az Alap bevételeit kizárólag Rábakecöl közigazgatási területén és kizárólag 
környezetvédelmi célokra lehet felhasználni, így különösen: 

a) közterület tisztaság elısegítésére, illegális szemétlerakók megszüntetésére, 
b) hulladékgazdálkodás és ártalmatlanításra, 
c) parlagfő elleni védelemre, 
d) zöldterületek fenntartására, védelmére, tisztántartására, 
e) környezetvédelmi vonatkozású pályázatok önrészének biztosítására, 
f) a környezetvédelmi szempontból károsodott környezet javítása, helyreállítása érdekében, 



g) levegıtisztaság-védelmi célokra, 
h) vízminıség-védelemre, 
i) talajvédelem céljaira, a talajszennyezıdések megelızésére, a szennyezett talajok 

feljavítására, 
j) környezeti nevelésre, oktatásra, tájékoztatás céljaira, 
k) környezetvédelmi felmérések, elemzések, tanulmányok finanszírozására, 
l) a helyi természeti erıforrások és értékek megırzésére, fenntartására, eredeti állapotuk 

helyreállítására, 
m) környezetszennyezést és -terhelést megelızı és csökkentı beruházások támogatására, 
n) monitoring rendszer üzemeltetésére, 
o) környezetvédelmi célú rendezvények, szakmai programok költségeire, 
p) a közterületen növı egészségre káros gyomok irtására, 
q) az épített környezet és a község mőemlékeinek védelmére, 
r) emberi egészség védelmére, az élet minıségének javítására, 
s) zaj- és rezgésvédelemre, 
t) közterület tisztaság elısegítésére, 
u) kizárólag helyi környezetvédelmi célú pályázatok kiírása alapján elnyerhetı támogatásra. 
 
(3) Az Alap esetleges maradványait a következı költségvetési évre át kell vinni. 

 
(4) Az Alap bevételeibıl kell fedezni az Alap kezelésével járó költségeket. 

 
(5) A Képviselı-testület évente a költségvetési rendelet megalkotásával, illetve a 

zárszámadás elfogadásával rendelkezik az Alap pénzösszegének nagyságáról és 
felhasználásáról. Az Alap felhasználását a zárszámadással együtt nyilvánosságra kell 
hozni. 
 

(6) Az Alapból csak környezetvédelmi célra és kizárólag Rábakecöl Község Önkormányzat 
Képviselı-testületének 19/2006. (XII.29.) önkormányzati rendelete alapján adható 
támogatás. 

 
 

4. § Záró rendelkezés 
 
 

 Ezen rendelet 2011. december 21-én lép hatályba.  
 
 

 
  Tuba Erik                              Dr. Gál László 
polgármester                                      jegyzı 
 
 
Záradék: 
 
Jelen rendelet kihirdetése 2011. december 20-án megtörtént. 
 
Rábakecöl, 2011. december 20.  
 
                                                                         Dr. Gál László  
                                                 jegyzı 


