
ELŐTERJESZTÉS
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2022. május 25-én tartandó ülésére
„A környezetvédelmi alap 2021. évi felhasználása” tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. §-a
értelmében a települési önkormányzat önkormányzati rendelettel környezetvédelmi alapot
hozhat létre. Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2015 (XII.1.) számmal
alkotta meg a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati
rendeletét, melyben foglaltak szerint:

„11. § (1) Gárdony Város Önkormányzata környezetvédelmi alapot hoz létre.

(2) A talajterhelési díj a környezetvédelmi alap bevételét képezi.

(3) A talajterhelési díjból származó bevételt az önkormányzat a Ktd. 21/B. § (2)-(3)
bekezdéseiben meghatározott célokra használhatja fel.”

A hatályos előírások szerint a környezetvédelmi alap előző évi felhasználásáról a Képviselő-
testületnek a zárszámadással egyidejűleg határozat formájában kell rendelkeznie.

Gárdony Város Önkormányzat környezetvédelmi alap alszámlájának 2021. évi pénzforgalmi
adati a következők szerint alakultak:

 2021. január 1-i nyitó egyenleg 28 603 182,- Ft
 2021. évben átvezetett talajterhelési díjbevétel 291 800,- Ft
 2021. évi kifizetések 0,- Ft
 2021. december 31-i záró egyenleg 28 894 982,- Ft

Az önkormányzati rendelet szerint a talajterhelési díjból származó bevételt a
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. tv. 21/B. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt
célokra lehet felhasználni.

21/B. § (2)  A települési önkormányzat – a fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a
Margitsziget tekintetében a Budapest XIII. kerületi önkormányzat – a talajterhelési
díjból származó bevételt – a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a talaj,
valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel.
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(3) A (2) bekezdés szerinti felhasználásnak minősül különösen a csatornázás, a
szennyvíztisztítás, a vízbázisvédelem, a települési monitoring kialakítása és
működtetése, a tartós környezetkárosodások kármentesítése, a potenciális és a tényleges
szennyezőforrások szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelme.

2021. évben Gárdony Város Önkormányzata az általa létrehozott környezetvédelmi alapból
nem teljesített kifizetést.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen!

Határozati javaslat:
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat környezetvédelmi
alapjának 2021. évi felhasználásáról szóló tájékoztatót, mely szerint a környezetvédelmi
alapból 2021. évben kifizetés nem történt elfogadja.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth István polgármester

Gárdony, 2022. május 20.

Tóth István
polgármester

Készítette: Szabóné Vereczkei Anikó


