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E l ő t e r j e s z t é s  

 

 

 

Tárgy: Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2021. évi bevételeinek és kiadásainak 

meghatározása  

 

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. §-ában foglaltak 

szerint a települési önkormányzat önkormányzati rendelettel, önkormányzati környezetvédelmi 

alapot hozhat létre.              

 

A hivatkozott jogszabályi hely meghatározza a környezetvédelmi alap bevételi forrásait és 

előírja, hogy a számlán lévő pénzeszközt kizárólag környezetvédelmi (pld.: levegőtisztaság 

védelme, hulladékgazdálkodás, zajvédelem, természeti értékek-zöldterületek védelme, vizek 

védelme, talaj védelme, környezeti állapot vizsgálatai-tanulmányai, környezetterhelését, 

szennyezését csökkentő beruházások, egyéb, a környezet védelmét elősegítő tevékenység) 

célokra lehet fordítani.  

 

„Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap működéséről” szóló Sárbogárd Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2015. (X. 21.) önkormányzati rendelete szabályozza az 

alap működésével kapcsolatos helyi rendelkezéseket. 

 

Az alap pénzeszközeinek elkülönítésére „környezetvédelmi alap” számlát kellett nyitni. Az 

elkülönített számlán végezzük az alapot megillető bevételek kezelését, és onnan történik a 

jogszabályban meghatározott, a környezet védelmét eredményező elvégzett feladatok, 

tevékenységek költségének kifizetése is. 

 

A települési önkormányzati környezetvédelmi alap tárgyévi bevételeiről és felhasználásairól a 

képviselő-testületnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései szerint 

évente, a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg kell dönteni. 

A költségvetési rendelet mellett e tárgyban a döntés formája határozat.             

 

Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetési rendeletével (az előterjesztés 

készítésekor még rendelettervezetével) összhangban, ez évre a tárgyra vonatkozó tervezetünket 

az alábbiak szerint állítottuk össze:   

 

Az elkülönítetten vezetett 50440016-10026861 számlaszámú Környezetvédelmi Alap számla  

2021. év január 1-i nyitó egyenlege 3.673.127,- Ft. 

 

2021. évben az elkülönített számlánkra várható bevételi forráskén a következőkkel számoltunk:  

- talajterhelési díjból:                2.000.000,-Ft 

- bírságból:                                   500.000,-Ft 

                                összesen:   2.500.000,-Ft 
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A számláról történő évközi kifizetésként a környezet védelmét eredményező feladatok ellátására 

a következők szerint terveztünk:  

- Zábrák Kft. részére, a Sárbogárd, külterületi 0103/2 hrsz-ú földrészleten a felhagyott  szilárd                   

kommunális hulladéklerakó 2020. évi monitoring tevékenység végzéséért, 2021. év április 30-i  

kifizetési határidővel (az OKIR = Országos Környezetvédelmi Rendszeren a Környezetvédelmi 

Hatósághoz történő jelentés teljesítését követően):                                         386.500,- Ft + ÁFA 

- hulladék elszállítása közterületről és ártalmatlanítása:                                  1.102.362,-Ft + ÁFA 

- illegális hulladéklerakások felszámolása önkormányzati területen (ismeretlen tettes esetében): 

                                                                                                                             472.441,-Ft + ÁFA 

- a három tétel összesen, azaz a 2021. évi tervezett kiadás összesen:             1.961.303,-Ft  + ÁFA 

 

A fenti számszaki adatokból megállapítható, hogy a tervezett kiadások összege nem haladja meg 

a várható bevételek összegét, így az elkülönített számlán lévő egyenleg összege (2.190.990,- Ft) 

a tervezett bevételek teljesülése esetén javítani tudja az Önkormányzati Környezetvédelmi 

Alapról a nem várt kiadások teljesítése következtében felmerülő költségek kiegyenlítésének 

lehetőségét. 

 

Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap számlán lévő pénzösszeget és az alap további 

bevételeit a fentebb részletezett feladatok teljesítésére, továbbá a Sárbogárd Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének „Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 

működéséről” szóló 41/2015. (X. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdésében foglalt 

célok megvalósítására tervezzük fordítani.  

 

Határozati javaslat: 

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete feladat és hatáskörében eljáró polgármester 

a „Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2021. évi bevételeinek és kiadásainak 

meghatározása” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntés hozta: 

 

Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Sárbogárd Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljáró Sárbogárd Város Polgármestere  

…./2021. (… …) önkormányzati rendeletében meghatározottak alapján az Önkormányzati 

Környezetvédelmi Alap számlán lévő pénzösszeget és az alap további bevételeit a Sárbogárd 

Város Önkormányzat Képviselő-testületének „Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 

működéséről” szóló 41/2015. (X. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésében foglalt 

célok megvalósítását szolgáló tevékenységekre kell fordítani. 

Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2021. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzatát a 

következők szerint határozza meg: 

 

Az elkülönítetten vezetett 50440016-10026861 számlaszámú Környezetvédelmi Alap számla  

2021. év január 1-i nyitó egyenlege 3.673.127,- Ft. 

 

2021. évben az elkülönített számlánkra várható bevételi forráskén a következőkkel számoltunk:  

- talajterhelési díjból:                2.000.000,-Ft 

- bírságból:                                   500.000,-Ft 

                                összesen:   2.500.000,-Ft 
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A számláról történő évközi kifizetésként a környezet védelmét eredményező feladatok ellátására 

a következők szerint terveztünk:  

- Zábrák Kft. részére, a Sárbogárd, külterületi 0103/2 hrsz-ú földrészleten a felhagyott szilárd                   

kommunális hulladéklerakó 2020. évi monitoring tevékenység végzéséért, 2021. év április 30-i  

kifizetési határidővel (az OKIR = Országos Környezetvédelmi Rendszeren a Környezetvédelmi 

Hatósághoz történő jelentés teljesítését követően):                                         386.500,- Ft + ÁFA 

- hulladék elszállítása közterületről és ártalmatlanítása:                                  1.102.362,-Ft + ÁFA 

- illegális hulladéklerakások felszámolása önkormányzati területen (ismeretlen tettes esetében): 

                                                                                                                             472.441,-Ft + ÁFA 

- a három tétel összesen, azaz a 2021. évre tervezett kiadás összesen:            1.961.303,-Ft + ÁFA 

 

Felkéri a polgármester a jegyzőt, hogy a bevételek évközi alakulásához mérten - a tervezettekhez 

viszonyítva - a tényleges bevétel legyen akár pozitív vagy akár negatív előjelű - mindenkor 

közösen gondoskodjanak arról, hogy a meghatározott célokra történő ráfordítás során a kiadások 

ne haladják meg (lehetőleg ne haladják meg) az elkülönített számlán lévő pénzösszeg 

egyenlegét. 

 

Határidő: Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2021. évi felhasználásának 

elfogadásáról szóló és az alap pénzmaradványának jóváhagyására vonatkozó előterjesztésének 

időpontja, azaz 2022. évben a Sárbogárd Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadásának 

elfogadásával megegyező időpont. 

 

Felelős:      polgármester 

                    jegyző 

 

Sárbogárd, 2021. február 11. 

                                                                                             

                                                                               

 

 

                                                                                                Dr. Sükösd Tamás  

                                                                                                     polgármester     

                                                                                             

                                                                           

                            


