
 

 

Vásárosnamény Város Önkormányzata Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága Elnökétől 
4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1. 

Telefon/Fax: 0645/470-652 

e-mail:hivatal@vasarosnameny.hu 

honlap: www.vasarosnameny.hu 

_______________________________________________________________________________________ 

Száma: 151/           /2021. 

Készítette: Szabóné Széles Erzsébet ügyintéző/Hatósági Csoport/Önkormányzati Osztály 

 

 

 

FELJEGYZÉS  

 

- Vásárosnamény Város Önkormányzata Polgármesteréhez -  

 

az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap felhasználására 
     

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

 

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelem helyi szabályairól 

szóló 33/2011. (XII.21.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 14. § (2) bekezdése 

rendelkezik az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap (a továbbiakban: Alap) felhasználásának 

feltételeiről. 

 

A Rendelet 2. sz. melléklete alapján: 

 

1) A külön számlán kezelt Alappal a Képviselő-testület rendelkezik és gazdálkodik. Az Alap 

tárgyévi felhasználásáról a Képviselő-testületnek évente a költségvetési rendelet elfogadásával 

egyidejűleg kell rendelkeznie.  

 

2) Az Alap felhasználásának tervezésére – az éves önkormányzati költségvetés előkészítése során 

– a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság tesz javaslatot.  

 

3) Az Alap bevételi forrásait a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény (továbbiakban:Kvt.) 58. § (2) bekezdése és a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 

LXXXIX. törvény  (továbbiakban:Tth.) szerint kell képezni. Az Alap bevételei más célra – 

véglegesen – nem vonhatók el. A más célú ideiglenes felhasználást – visszapótlási kötelezettség 

egyidejű elrendelése mellett – a Képviselő-testület engedélyezheti. Az Alap fel nem használt 

részét a következő évben az Alap bevételeként kell tervezni. 

 

4) Az Alap elmúlt évi felhasználásáról évente – a zárszámadás előterjesztésekor – a Polgármester 

köteles a Képviselő-testületet részletesen tájékoztatni.  

 

5) Az Alappal kapcsolatos végrehajtói feladatokat (pénzműveletek előkészítése, nyilvántartása 

stb.) a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi- és Gazdálkodási Osztálya végzi. 

 

6) Az Alap kizárólag az Önkormányzat környezetvédelmi feladatai -  Kvt. 46. § és a Tth. 21/B § 

(2) bekezdése szerint - megoldásának elősegítésére használható fel. Így különösen: 
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a) az Önkormányzat környezetvédelmi feladatainak ellátását elősegítő vizsgálatokra, 

fejlesztésekre, 

b) az Önkormányzat által megvalósítandó környezetvédelmi feladatok végrehajtására, 

elsősorban: 

ba) levegőtisztaság-védelemre, 

bb) hulladékgazdálkodásra, 

bc) zaj- és rezgésvédelemre, 

bd) felszíni és felszín alatti vizek védelmére, 

be) természeti értékek védelmére, 

bf) a természetes és épített környezet összehangolt védelmére, az ezzel  

     kapcsolatos környezetvédelmi célú feladatok megoldására, 

bg) lakossági kezdeményezésre, környezetvédelmi akciók támogatására. 

 

Az Alap legjelentősebb bevételei közé tartozik a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság által a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (a továbbiakban: Üzemeltető) részére 

megállapított vízszennyezési bírság 30%-nak a megfizetése Önkormányzatunk részére. 

A bírság a két szennyvíztisztító nem megfelelő minőségű üzemelése miatt kerül kiszabásra. 

 

Az Üzemeltető megkereste Önkormányzatunkat, hogy az általuk befizetett bírság terhére járuljunk 

hozzá a vízműtelep elavult eszközeinek a javításához, szükség szerinti cseréjéhez bruttó 2 500 000 Ft 

értékben. 

 

A fenti jogszabályi rendelkezések lehetőséget adnak erre. 

 

 

A feljegyzés mellékletét képezi a határozati javaslat. 

 

Kérem Tisztelt Polgármester Urat, hogy a feljegyzés mellékletét képező határozati javaslatot fogadja el.  

 

 

 

Vásárosnamény, 2021. január 27.  

 

 

                                                                                                    Nagy Miklós Péter 
                                                                                                       a Bizottság Elnöke 
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„Határozati javaslat” 

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/…. (……..…) önkormányzati határozata 

 

az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap felhasználásáról 
  

 

 

A Polgármester a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a következő határozatot hozta: 

 

 

1) A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részére - a megfelelő minőségű ivóvíz biztosításához 

szükséges eszközbeszerzésekhez – összesen bruttó 2 500 000 Ft támogatási összeget ítél meg az 

Önkormányzati Környezetvédelmi Alap terhére. 

 

Felelős: Jegyző 

Határidő: 2021. február 15. 

 

2) Felkéri a városüzemeltetési csoport vezetőjét, hogy működjön közre a beszerzések 

lebonyolításában. 

 

Felelős:  Gál Zoltán csoportvezető  

Határidő:  folyamatos  

 

 

 

A határozatot kapják: 

1) Polgármester,       (helyben), 

2) Jegyző, Aljegyző                             (helyben),  

3) Önkormányzati Osztály  Vezetője  (helyben), 

4) Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály Vezetője (helyben), 

5) Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (székhelyén). 

 

 

Ellenőrizte:   ……………………………… 

                 Feketéné dr. Lázár Emese aljegyző  

 

 

 

 

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel. 

 

 

 

Vásárosnamény, 2021. január 27. 

                                                                                                                   

 

 

        dr. Deák Ferenc jegyző  


