
Pomaz Varos Onkormanyzat Képviselé-testiiletének 19/2020. (VIIL.28.) 6nkormanyzati

rendelete a kérnyezetvédelmi alaprol

Pomaz Varos Onkormanyzat Képviselé-testiilete a kérnyezet védelmének ltalanos

szabalyairél sz6l6 1995. évi LIL térvény 58. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazas

alapjan, a Magyarorszdg helyi énkormanyzatairdl szdlé 2011. évi CLXXXIX.térveny 13. §

(1) bekezdés 11. pontja4ban meghatarozott feladatkérében eljarva a kévetkezket rendeli el:

1.§

(1) E rendelet célja, hogy elésegitse Pomaz Varos Onkormanyzat (a tovabbiakban:

Snkormaényzat) kérnyezetvédelmi és természetvédelmi feladatainak ellatasat, ide értve

ktilénédsen

a) kornyezeti artalmak megelézését,

b) a természeti értékek megévasat,

c) az esetleges kérnyezeti karok mérséklését,

d) a kérnyezeti nevelést és oktatast.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt célok eldsegitése érdekében az O6nkormanyzat
kérnyezetvédelmi alapot (a tovabbiakban: Alap) hoz létre. Az alap megnevezése: Pomaz

Varos Onkormanyzat Kérnyezetvédelmi Alapja.

2.§

Az alap bevételi forrdsat képezi a kérnyezet védelmének altalanos szabalyair6l sz6l6 1995.

évi LIL. térvény (tovabbiakban: kérnyezetvédelmi térvény) 58. § (2) bekezdésében

meghatérozott forrasokon tul:

a) az Alap javarateljesitett 6nkéntes befizetés és tamogatas,

b) a palyazatttjan, kornyezetvédelmi és természetvédelmi célra elnyert Ssszeg,

amelyet a Képviselé-testiilet az Alapba rendel,

c) az Onkormanyzat sajat koltségvetésébél e célra elkiilénitett rész.

3.8

(1) Az Alap bevételeit kizardélag az énkormanyzat, kérmyezetvédelmi térvénybenrégzitett

feladatainak ellatasa érdekébenlehet felhasznalni, igy ktil6ndsen:

a) védett természeti értékek megérzése, eredeti allapotuk helyreallitasa,

b) levegétisztasag védelme,

c) zaj- és rezgésvédelem,

d) vizvédelem,



e) talajvédelem,

f) z0ldfeltiletek védelme, fejlesztése, kezelése, erdék védelme,allergén névények

elleni védekezés,

g) kérnyezet- és természetvédelmi mérések, helyszini vizsgdlatok, tanulmanyok

készitési kéltségei,

h) kornyezetvédelmi oktatas, kérnyezetvédelmi céli programokonval6 részvétel,

i) kornyezetvédelmi programokés koncepciék készitése,

j) kérmyezetvédelmi informacids rendszer mlikédtetése, fejlesztése, a kérnyezet

védelmét elésegité tevékenység

finanszirozasara.

(2) Az Alapnaka talajterhelési dijbél szarmaz6 bevétele kizardlag a kérnyezetterhelési dijrél
szol6 2003. évi LXXXIX.térvényben régzitett célokra hasznalhaté fel.

(3) Az Alap felhasznalasarél a Képviselé- testiilet rendelkezik.

(4) Az Alapot és annak felhasznalasat az Gnkormanyzat éves kéltségvetési és
zarszamadasi rendeletében szerepeltetni kell.

(5) Az Alap pénzeszkézeit elkiilénitve, kiilén alszamldn kell kezelni.

4.§

E rendelet a kihirdetését koveté naponlép hatalyba.

Pomaz, 2020.augusztus 27.
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A rendeletet kihirdettem:

Pomaz, 2020.augusztus 28.
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