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Felsőlajos Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 2021. június 29-én megtartott 

rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről 
 
 
 
 
Az ülésen hozott rendelet száma és tárgya: 
 
Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI.30.) önkormányzati 
rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról 
 

 
 

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
- 
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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. június 29-én 13.14 
órakor Felsőlajos Faluházán megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Kun János alpolgármester, Majoros István és 
Makainé Antal Anikó képviselők. 
Igazoltan távol: Czigány Lajos, képviselő. (1 fő) 
A Képviselő-testület létszáma összesen 4 fő. 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:   dr. Balogh László jegyző 
             
Egyéb meghívottak:    Farkasné Őze Angéla pénzügyi vezető 
  
 
Jegyzőkönyvvezető:     Kisjuhászné Almási Anita titkársági ügyintéző 
 
Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai rendkívüli nyílt 
ülésünkön megjelent. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, 4fő képviselő jelen van. 
Czigány Lajos képviselő igazoltan van távol az ülésről. A meghívóban 1 napirendi pont 
szerepel. Van-e esetleg valakinek más napirendre javaslata? Amennyiben nincs, kérem, aki 
egyetért a napirendi ponttal, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 
igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi napirendi ponttal fogadta: 
 

 Napirend 
 

Előterjesztő 
 

1. 
 

Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testülete …/2021. (…) 
önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról 
 

Juhász Gyula 
polgármester 

 
1. napirendi pont: 
Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testülete …/2021. (…) önkormányzati 
rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról 
Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: Külön számlaszámot kell létrehozni. Ezzel kapcsolatban 
megtettük a szükséges lépéseket. Rendeletet kell alkotni. Jegyző úrnak átadom a szót. 
 
dr. Balogh László jegyző: Környezetvédelmi Alapot kívánunk létrehozni. Az új rendelet 
rendelkezik az Alap létrehozásáról, megjelölésre kerülnek a bevételi források, és felhasználási 
célok. Az Alapot elkülönítetten kell kezelni. Jogszabály alapján az Alapot csak 
környezetvédelmi, természetvédelmi célokra lehet létrehozni. Számos jogszabály hivatkozik a 
Környezetvédelmi Alapra. A helyi környezetvédelmi bírságok is ebbe az alapba kell kerülnie. 
A Kormányhivatal által kiszabott bírságok 30%-át a területileg önkormányzatot illeti meg, ha 
ilyen Környezetvédelmi Alap létezik. Értesültünk arról, hogy néhány napon belül 
környezetvédelmi bírságot szab ki a Kormányhivatal Katasztrófavédelmi szerve. Ha az Alap 
létezik, akkor a kiszabandó bírság 30%-a az önkormányzatot fogja megilletni. Ezért kellett 
gyorsan rendeletet alkotni. 
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Juhász Gyula polgármester: A Környezetvédelmi Alap sok mindenre felhasználható. Van-e 
ezzel kapcsolatban észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, aki elfogadja a rendelet-tervezetet 
az előterjesztés szerinti indokolással, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet 
hozta meg: 
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Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 30.) önkormányzati 
rendelete 

a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el 

1. § 

(1) Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a feladat-és hatáskörébe 
tartozó környezet-és természetvédelmi feladatok teljesítésének elősegítése érdekében 
Környezetvédelmi Alapot (a továbbiakban: Alap) hoz létre.  
(2) Az Alap létrehozásának célja, hogy hatékonyan segítse az önkormányzat környezet-és 
természetvédelmi feladatainak ellátását. 

2. § 

Az Alap bevételi forrásai:  
a) Jogszabályban meghatározott környezetvédelmi bírságok Önkormányzatot megillető 

mértéke.  
b) Környezetterhelési díjak és igénybevételi járulékok törvényben meghatározott része.  
c) Költségvetési juttatás.  
d) Egyéb bevétel (lakossági befizetések, adományok, kivágott fa értékesítéséből származó 

bevételek, támogatások). 

3. § 

Az Alap bevételeit kizárólag környezetvédelmi és természetvédelmi célokra lehet felhasználni, 
így különösen: 
a) védett természeti értékek megőrzése, eredeti állapotuk helyreállítása, 
b) zaj és rezgésvédelem, 
c) víz és talajvédelem, 
d) zöldfelületek védelme, fejlesztése, kezelése, allergén növények elleni védekezés, 
e) környezet és természetvédelmi mérések, helyszíni vizsgálatok, tanulmányok elkészítése 

költségeinek finanszírozása, 
f) környezetvédelmi oktatás, környezetvédelmi célú programokon való részvétel, 
g) környezettudatos nevelés erősítése, 
h) környezetvédelmi programok és koncepciók készítése. 

4. § 

(1) Az Alap pénzeszközeinek elkülönítésére „Környezetvédelmi Alap” alszámlát kell nyitni. A 
„Környezetvédelmi Alap” alszámlán történik az Alapra befolyó összegek és az onnan történő 
kifizetések elszámolása. 
(2) Az Alap pénzeszközeit az Önkormányzat más pénzforrásaitól elkülönítetten kell kezelni. 
(3) Az Alapról az Önkormányzat évente költségvetési rendeletben rendelkezik. 
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5. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 

 
Juhász Gyula          dr. Balogh László  
 polgármester                       jegyző  

    
 
 
 
     

A rendelet kihirdetésének napja: 2021. június 30. 
        dr. Balogh László  

                               jegyző 
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Juhász Gyula polgármester: Mivel más napirendi pont nincs a mai nyílt ülést 13.18 órakor 
bezárom.  
 

kmf. 
 

 
 

       Juhász Gyula sk.                                                          dr. Balogh László sk. 
                 polgármester                                jegyző  
 


