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E l ő t e r j e s z t é s  
 

 

 

Tárgy: Döntés az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2020. évi felhasználásának és az alap 

maradványának elfogadásáról 

 

 

A „környezet védelmének általános szabályairól” szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 

Kt.) 58. §-ában rögzített rendelkezések alapján 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 célokra lehet fordítani.  

 

A környezetvédelmi alap bevételi forrásainak jogszabály által engedélyezett 

felhasználhatóságának köre (a teljesség igénye nélkül) pld.: levegőtisztaság védelmét, a 

hulladékgazdálkodást, a zaj- és rezgés elleni védekezést, a természeti értékek-zöldterületek 

védelmét, a vizek védelmét, a talaj védelmét eredményező beavatkozások, továbbá a környezeti 

állapot felmérése és vizsgálati tanulmányainak elkészítése, a környezetterhelését és szennyezését 

csökkentő beruházások, röviden kifejezve a környezet védelmét elősegítő tevékenységek.  

 

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

elkülönített számlán történik az alapot megillető bevételek kezelése, onnan történik a Kt.-ban és 

a tárggyal kapcsolatos önkormányzati rendeletünkben meghatározott és elvégzett feladatok után 

beérkezett számlák kiegyenlítése is. 

 

A települési önkormányzati környezetvédelmi alap előző évi alap felhasználásának, esetleges 

pénzmaradványának jóváhagyásáról a képviselő-testületnek kell döntenie. A döntés formája 

határozat.             

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. évi Munkatervében szereplő, de a 

tervtől eltérő időpontban önálló napirendi pontként az előterjesztést, a felsőbb szintű 

jogszabályokban, valamint Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének „Az 

Önkormányzati Környezetvédelmi Alap működéséről” szóló 41/2015. (X. 21.) önkormányzati 

rendeletében foglaltaknak megfelelően tárggyal kapcsolatos beszámolónkat a következők szerint 

állítottuk össze:                                                                    
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Az elkülönítetten vezetett 50440016-10026861 számlaszámú Környezetvédelmi Alap számla  

2020. év január 1-i nyitó egyenlege:                              2.190.990,- Ft  

 

2020. évben az elkülönített számlánkra a bevételi forrást az önkormányzatunk által kivetett 

talajterhelési díj jelentette:  

 

- talajterhelési díjból bevétel:                                           1.977.000,-Ft 

- környezetvédelmi bírság bevétel:                                        60.000,-Ft 

-2020. évi nyitó egyenleg + bevételek összesen:              4.227.990,-Ft  

 

Az elkülönített számláról a következők szerint történtek (bruttó összegű) kifizetések 2020. 

évben: 

 

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

kommunális hulladéklerakó monitoring tevékenység végzéséért és az éves jelentés elkészítése 

és beterjesztése a Környezetvédelmi Hatóság részére:                                               467.106,- Ft  

- patkányírtás:                                                                                                                   50.800,-Ft 

- Közterületen elhullott állatok, állati tetemek elszállítása:                                             36.957,- Ft 

                                                                                                   kifizetés összesen:      554.863,- Ft 

 

 

2020. évben rendelkezésre álló pénzösszeg:      4.227.990,-Ft    

2020. évben felhasznált összeg:                            554.863,-Ft 

2020. évi záró egyenleg, egyben a maradvány: 3.373.127,-Ft  

 

Az előterjesztésben foglaltak alapján a határozati javaslat szerinti döntés meghozatalát 

támogatom. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jogkörében eljáró polgármester a „Döntés 

az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2020. évi felhasználásának és az alap maradványának 

elfogadásáról.” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 

 

Sárbogárd Város Polgármestere az előterjesztésben részletezettek alapján megállapítja, hogy 

Sárbogárd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló Sárbogárd Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete önkormányzati rendeletében meghatározottak szerint az 

Önkormányzati Környezetvédelmi Alap számlán lévő 2020. évi nyitóegyenleget képező 

pénzösszeg és az alap további bevételei a Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-

testületének „Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap működéséről” szóló 41/2015. (X. 21.) 

önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdésében foglalt célok megvalósítását szolgáló 

tevékenységekre kerültek felhasználásra. 
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Az elkülönítetten vezetett 50440016-10026861 számlaszámú Környezetvédelmi Alap számla  

2020. év január 1-i nyitó egyenlegét 2.190.990,- Ft összeggel, a 2020. év december 31-i záró 

egyenlegét, amely egyben a Környezetvédelmi Alap számlán lévő pénzmaradvány mutatója is 

3.673.127,- Ft összeggel jóváhagyja. 

 

A számláról történt 2020. évi kifizetéseket a 

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

kommunális hulladéklerakó monitoring tevékenység végzéséért és az éves jelentés elkészítése 

és beterjesztése a Környezetvédelmi Hatóság részére:                                               467.106,- Ft  

- patkányírtás:                                                                                                                   50.800,-Ft 

- Közterületen elhullott állatok, állati tetemek elszállítása:                                             36.957,- Ft 

                                                                                                   kifizetés összesen:      554.863,- Ft 

 

bruttó összeggel, a részösszegekhez rendelt tevékenységekkel, elvégzett munkálatokkal hagyja 

jóvá.   

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jogkörében eljáró polgármester felkéri 

Sárbogárd Város Jegyzőjét, hogy a döntésről tájékoztassa a Fejér Megyei Kormányhivatalt a 

Nemzeti Jogszabálytár szolgáltatója által e célra kialakított informatikai rendszeren keresztül.  

 

Határidő: tájékoztatásra: 2021. június 1.              . 

 

Felelős:     polgármester 

                   jegyző 

 

Sárbogárd, 2021. május 17.                    . 

                                                                                             

                                                                                     
 

 

                                                                                                    Dr. Sükösd Tamás 

                                                                                                         polgármester     

                                                                                                           

                                                                                             

                                                                           

                            


