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DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 
 

51/1997. (XII.3.) önkormányzati rendelete 
Dunaújváros Megyei Jogú város 

Önkormányzati Környezetvédelmi Alapjáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése "A helyi önkormányzatokról" szóló 
1990. LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint a "Környezet védelmének általános 
szabályairól" szóló 1995. évi LIII. tv. 58. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján az "Önkormányzati Környezetvédelmi Alap"-ról és annak kezeléséről az 
alábbi rendeletet alkotja: 
 

A rendelet célja 
 

1. § 
 
(1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a környezetvédelmi feladatai-

nak megoldása érdekében Önkormányzati Környezetvédelmi Alapot (továbbiak-
ban: Alap) hoz létre. 

 
(2) A rendelet célja, hogy meghatározza az Alap forrásait, felhasználási, illetve gaz-

dálkodási rendjét. 
 
(3) Az Alap megnevezése 
      Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Alapja. 
 

A rendelet hatálya 
2. § 

 
(1)  A rendelet hatálya kiterjed minden olyan természetes személyre, jogi személyre 

és jogi személyiséggel nem rendelkező szervre, mely Dunaújváros közigazgatási 
területén e rendelet 4. §-a (3) bekezdésével meghatározott környezetvédelmi te-
vékenységet végez. 

 
Bevételi források 

3.§ 
 
Az Alap bevételi forrásai a következők: 
a.)  az önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes össze-

ge, 
 
b.)  a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség által Dunaújváros közigazga-

tási területére jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének 30%-
a, 

 
c.)  környezetterhelési díjak és igénybevételi járulékok külön törvényben meghatáro-

zott része, 
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d.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának bevételeiből az éves költ-
ségvetési rendeletben meghatározott környezetvédelmi célokra elkülönített ösz-
szeg, 

 
e.) az Alap lekötéséből származó kamatbevételek, 
 
f.) az 1995. évi LIII. tv. 58. § (6) bekezdése alapján az Önkormányzatot arányosan 

megillető megosztott bevétel, 
 
g.) állampolgárok, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek 

által az Alap részére történt befizetések, illetve bármely, az Alap-ot megillető 
egyéb bevételek. 

 
Az alap felhasználása 

4.§ 
 
(1) Az Alap felhasználásának tervéről és keretösszegeiről a városüzemeltetési és 

környezetvédelmi bizottság javaslata alapján a közgyűlés évente a költségvetési 
rendelet elfogadásával egyidejűleg rendelkezik. 

 
(2)  A juttatásokról az (1) bekezdésben meghatározottak alapján - a városüzemelte-

tési és környezetvédelmi bizottság egyetértésével - a polgármester átruházott ha-
táskörben dönt. 

 
(3)  Az Alap Dunaújváros település közigazgatási területén kizárólag a következő 

célokra használható fel: 
 

a.)  a környezetvédelmi szempontból károsodott környezet javítása, helyreállítá-
sa, 

 
b.)  az emberi egészség védelme, az életminőség javítása, 
 
c.)  a levegő tisztaságának védelme, a légszennyezettség mértékének tartósan a 

határérték alá való csökkentése, levegőtisztaság-védelmi beruházások pá-
lyázatok útján való elősegítése, 

 
d.) a felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi védelme, a vizek tisz-

taságának védelme, a vizek szennyeződésének megakadályozása, víztiszta-
ság-védelmi beruházások pályázatok útján való támogatása, 

 
e.)  a vállalatoknál, illetve a lakosságnál keletkezett veszélyes hulladékok nyil-

vántartása, kezelése, 
 
f.)  a városi kommunális hulladékkezelés- és hasznosítás támogatása, a város 

köztisztasági helyzetének jelentős javítása, 
 
g.)  a talajszennyeződések megelőzése, a szennyezett talajok feljavítása, 
 
h.)  a helyi természeti értékek és erőforrások megőrzése, fenntartása, a város 

zöldterületeinek védelme, parkok területeinek növelése, 
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i.) az épített környezet és a város műemlékeinek védelme, 
 
j.)  a környezetvédelemmel kapcsolatos ötletek, találmányok bevezetése, 
 
k.)  környezetvédelemről szóló tájékoztatások, előadások, a lakossági tudat- és 

szemléletformálás költségeinek fedezése, különös tekintettel az ifjúság kör-
nyezetvédelmi nevelésére, 

 
l.)  környezetvédelmi vizsgálatok, felmérések, tanulmányok elkészítése, 
 
m.) a város környezetvédelmi adatbázisának és környezetvédelmi információs 

rendszerének létrehozása, csatlakozás az országos monitoring-hálózathoz, 
 
n.)  környezetvédelmi célokat szolgáló pályázatok támogatása. 
 

(4)  Az Alapba befolyt összeget, amely az (1) bekezdésben foglaltak szerint nem ke-
rült felhasználásra, lekötött betétként kell kezelni. 

 
(5)  Az Alapból a környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló be-

avatkozások költségeire az éves felhasználási tervben 10%-os tartalékot kell ké-
pezni. 

 
(6) Az Alap bevételeit környezetvédelmi célokra kell fordítani, más célokra azok még 

ideiglenesen sem vonhatók el. 
 
(7) Az Alap előző évről megmaradt pénzösszegét a következő évre át kell vinni, az  

még ideiglenesen sem vonható el. 
 

Az Alap kezelése 
5.§ 

 
(1) Az Alap számviteli szabályoknak megfelelő elszámolásáért a polgármester fele-

lős. 
 
(2) A polgármester a közgyűlésnek az Alap felhasználásáról évente egyszer köteles 

beszámolni. 
 
(3) Az Alapba befolyt összegeket és az onnan történő kifizetéseket Dunaújváros Me-

gyei Jogú Város Önkormányzatának más pénzforrásaitól elkülönített számláján 
kell kezelni 

 
(4) Az Alap-ot a polgármesteri hivatal pénzügyi irodája kezeli. Az Alapot a bevételi 

források szerint kell nyilvántartani. 
 

Alapvető eljárási szabályok 
6.§ 
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(1)  Az Alapból nyújtandó támogatás pályázat útján nyerhető el. A pályázat kiírására, 
elbírálására és a folyósított támogatás ellenőrzésére az önkormányzat gazdálko-
dási rendjéről szóló 1/1993. (I.27.) KR számú rendelet 41-44. §-a az irányadó. 

 
(2)  Az Alaphoz csak induló, meg nem kezdett létesítménnyel és olyan tevékenység-

gel lehet pályázni, melyet a 3. § (3) bekezdésének a.) - n.) pontjai tartalmaznak. 
 
(3) A pályázat alapján elnyerhető támogatás formája visszatérítendő, vagy vissza 

nem térítendő lehet, melyek vegyesen is alkalmazhatók. 
 
(4)  A nyújtandó támogatás mértékét minden esetben a pályázati kiírásban kell sze-

repeltetni. 
 
(5)  A pályázat előírásaihoz - szükség szerint - külső független szakértő véleményét 

is be kell szerezni. 
 

Hatálybalépés 
7.§ 

 
E rendelet 1998. január 1-jén lép hatályba. 
 
 
 
       Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője 
             távollétében 
 
 
 
  Almási Zsolt s. k.        Dr. Hőnigh Magdolna s. k. 
          polgármester                       aljegyző 


