
  KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

3/2003. (II.1.) Ökr. sz. 
 

r e n d e l e t e 
 

A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP LÉTREHOZÁSÁRÓL 
 
Komló Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében, valamint a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 58.§ (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
 

A rendelet célja 
 
(1) Komló Város Önkormányzata a környezetvédelmi feladatai megoldásának 

elősegítésére elkülönített helyi pénzalapot hoz létre. 
 
(2) Az alap megnevezése: Komló Városi Környezetvédelmi Alap 
 (továbbiakban: Alap) 
 
(3) A rendelet meghatározza az Alap forrásait, felhasználási rendjét. 
 

2.§ 
 

Bevételi források 
 
(1) Az Alap bevételi forrásai a következők: 
 

a) az önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 
teljes összege, 

b) a Baranya Megyei Környezetvédelmi Felügyelőség által a város 
közigazgatási területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok 
összegének 30%-a, 

c) a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön 
törvényben meghatározott része, 

d) az önkormányzat bevételeiből – az éves költségvetési rendeletben 
meghatározott – környezetvédelmi célokra elkülönített összeg, 

e) az önkormányzat tulajdonában lévő földterületek éves bérleti díjának 
50%-a 



f) a környezetvédelmi tv. 58.§ (6) bekezdése alapján az önkormányzatot 
arányosan megillető megosztott bevétel, 

g) az Alap javára teljesített önkéntes befizetések és támogatások, 
h) egyéb 
 

3.§ 
 

Az Alap felhasználása és kezelése 
 

(1) Az Alap bevételeit Komló közigazgatási területén kizárólag 
környezetvédelmi célokra lehet felhasználni, különösen 

a) illegális szemétlerakók megszüntetése 
b) parlagfű elleni védelem 
c) zöldterületek fenntartása 
d) havaria jellegű munkák elvégzése 
e) környezetvédelmi vonatkozású pályázatok önrészének 

biztosítása 
 
(2) Az Alap más célra még ideiglenesen sem vonható el, esetleges 

maradványait a következő költségvetési évre át kell vinni. 
 
(3) Az Alap pénzeszközeit infrastrukturális beruházás céljaira felhasználni 

nem lehet. 
 

4.§ 
 

(1) Az Alap felhasználásáról – a Városüzemeltetési Gondnokság javaslata 
alapján – átruházott hatáskörben – a Környezetvédelmi Bizottság dönt, és 
a döntés végrehajtását ellenőrzi. 

 
(2) Az Alap felhasználásáról a Környezetvédelmi Bizottság évente egyszer 

beszámol a képviselő-testületnek. 
 
(3) Az Alapba történő befizetéseket a Polgármesteri Hivatal elkülönítetten 

kezeli. 
 

5.§ 
 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
Komló, 2003. január 30. 
 
 
Dr. Somogyi Károly s.k.       Páva Zoltán s.k. 
 jegyző        polgármester 


