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Tisztelt Képviselő-testület!
A Tisztelt Képviselő-testület 13/2010.(VI.30.) környezetvédelmi alap létrehozásáról szóló
önkormányzati rendeletét megalkotta. Az alap bevételét képezi :
a) a települési önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes
összege,
b) az illetékes felügyelőség által a települési önkormányzat területén jogerősen kiszabott
c) környezetvédelmi bírságok összegének harminc százaléka,
d) a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott
e) része,
f) a települési önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összege,
g) egyéb bevételek.
h) környezetvédelmi célú pályázatok útján elnyert összeg és
i) a Képviselő-testület által a költségvetési rendeletben elkülönített összeg.
A 2010. december 31-éig az alap bevételét 432 752 Ft összegű talajterhelési díj és a
Képviselőtestület által elkülönített 50.000 Ft tette ki. 2011. évben talajterhelési díj jogcímen
300.000 Ft-ot terveztünk. Az alap bevételeit kizárólag környezetvédelmi célokra lehet
felhasználni.
Az előterjesztés mellékleteként terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé az alapba ténylegesen
befolyt bevételeknek és a teljesített kiadásoknak ill. a 2011 évben várható bevételeknek és a
kiadásoknak teljesítését.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és annak mellékletét
szíveskedjen megvitatni, és az alábbi határozatot meghozni:

______/2011. (IV.13.) KT határozat
Tárgy: Terv a Környezetvédelmi Alap 2011. évi bevételének felhasználásáról
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap 2011. évi felhasználási tervét
a13/2010.(VI.30.) önkormányzati rendelet 4 § (3) bekezdése alapján – a határozat melléklete szerint e l f o g a d j a .
2.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, a további szükséges intézkedések
megtételével.
Határidő: 2011. április 14.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester – általa az Ásotthalom Község Önkormányzata Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság tagjai
2.) Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából Dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási ügyintéző- általa
az osztályvezető
3.) Irattár
Ásotthalom, 2011.április
Babarczi Antal
PTB elnök

