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Előterjesztés 

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
 2021. június 29- i rendkívüli ülésére 

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

 
Ikt.sz: LMKOHFL/847-1/2021. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvtv.) 58. §-a alapján 
környezetvédelmi feladatai megoldásának elősegítése érdekében a települési önkormányzat 
önkormányzati rendelettel önkormányzati környezetvédelmi alapot hozhat létre. 
 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény környezetvédelmi 
Alapokkal kapcsolatos rendelkezései az alábbiak: 
„Települési önkormányzati környezetvédelmi alapok 

58. § (1) Környezetvédelmi feladatai (46. §) megoldásának elősegítése érdekében a települési önkormányzat - 
Budapesten a fővárosi önkormányzat is - önkormányzati rendelettel önkormányzati környezetvédelmi alapot hozhat 
létre. 

(2) A települési önkormányzati környezetvédelmi alap bevételei: 
a) *  a települési önkormányzat által véglegesen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege, 
b) *  az illetékes környezetvédelmi hatóság által a települési önkormányzat területén véglegesen kiszabott 

környezetvédelmi bírságok összegének harminc százaléka a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel 
összefüggésben véglegesen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével, 

c) a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része, 
d) a települési önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összege, 
e) egyéb bevételek. 
(3) Ha a települési önkormányzat nem hoz létre önkormányzati környezetvédelmi alapot, a (2) bekezdés c) pontjában 

foglalt bevétel nem illeti meg. 
(4) Az önkormányzati környezetvédelmi alapot környezetvédelmi célokra kell felhasználni. 
(5) A települési önkormányzati környezetvédelmi alap felhasználásáról a képviselő-testületnek évente a költségvetési 

rendelet (Áht. 65. §) és a zárszámadás (Áht. 85. §) elfogadásával egyidejűleg kell rendelkeznie. 
(6) A környezet igénybevételével, terhelésével, szennyezésével érintett települési önkormányzat kezdeményezheti a 

(2) bekezdés a), b) és c) pontja szerinti bevétellel rendelkezni jogosult települési önkormányzatnál a bevétel arányos 
megosztását a hatásterületen lévő települési önkormányzatok között. Igényének mértékét adatokkal alá kell támasztania. 

(7) *  Ha a (6) bekezdés szerinti megosztás kérdésében, illetőleg mértékében az érintett települési önkormányzatok 
között nem jön létre egyezség, a kezdeményező települési önkormányzat a törvényszék székhelyén működő 
járásbírósághoz, a fővárosban a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz keresetet nyújthat be. Az eljárás illetékmentes. 
A környezet használata után fizetendő díjak 

59. § (1) A környezet terhelését, igénybevételét csökkentő intézkedések fedezetét megteremtő díjak: 
a) környezetterhelési díjak, 
b) igénybevételi járulékok, 
c) termékdíjak, 
d) betétdíjak 

(a továbbiakban együtt: díjak). 
(2) A díjak mértékét úgy kell megállapítani, hogy azok ösztönözzék a környezethasználót a környezet 

igénybevételének és terhelésének csökkentésére. 
(3) A díjak mértékét és a felhasználás célját a díjfizetésre kötelezettek érdekképviseleteivel egyeztetve kell kialakítani. 

A díjakat időben és mértéküket tekintve fokozatosan kell bevezetni. 
(4) A díjakról rendelkező külön jogszabályban úgy kell meghatározni a felhasználás céljait és módját, hogy a befolyt 

összeg döntő része a díj fizetésének meghatározásakor alapul vett környezetterhelés, illetőleg környezetigénybevettség 
mérséklésére legyen fordítható. 

(5) *  
Környezetterhelési díj 

60. § (1) A környezethasználó a környezetterhelésért - külön jogszabályban meghatározott esetekben - 
környezetterhelési díjat köteles fizetni. 

(2) A környezetterhelési díj fizetésére kötelezett környezethasználó köteles az általa okozott terhelést nyilvántartani, 
arról adatokat szolgáltatni, illetve bevallást tenni. 
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(3) A környezetterhelési díj olyan anyagra és energiafajtára határozható meg, amelyekre érvényes mérési szabvány 
van, illetve amelynek kibocsátása anyagmérleg vagy műszaki számítás alapján megbízhatóan megállapítható. 

(4) Az (1) bekezdés szerint meghatározott környezeti elemekbe juttatott szennyező anyagok után fizetendő 
környezetterhelési díjat meghatározott anyagokra, energiafajtákra vagy ezek csoportjára külön, a kibocsátott anyag 
vagy energia mennyiségével arányosan kell meghatározni. Az arányossági tényező területi kategóriától és a kibocsátási 
határértékektől függően eltérő lehet. 

(5) A környezetterhelési díj fizetési kötelezettség alá tartozó anyagok, energiafajták körét, a díj mértékét, továbbá a 
nyilvántartás és az adatszolgáltatás rendjét törvény határozza meg. 
Igénybevételi járulék 

61. § (1) A környezet valamely elemének egyes igénybevételi módjai után a környezethasználó igénybevételi járulékot 
köteles fizetni. 

(2) Nem kell igénybevételi járulékot fizetni olyan környezeti elem igénybevételéért, amely után a környezethasználó 
bányajáradékot fizet (Bt. 20. §). 

(3) Az igénybevételi járulék fizetésére kötelezett környezethasználó köteles az igénybevétel mértékét nyilvántartani, 
arról adatokat szolgáltatni, illetve bevallást tenni. 

(4) A környezeti elem igénybevétele után fizetendő járulékot a környezeti elem igénybe vett mennyiségével arányosan 
kell megállapítani. Az arányossági tényező területi kategóriától függően eltérő lehet. 

(5) Az igénybevételi járulék fizetési kötelezettség hatálya alá tartozó tevékenységek és igénybevételek körét, a járulék 
mértékét, továbbá a nyilvántartás és az adatszolgáltatás rendjét törvény határozza meg.(…)” 
 

A költségvetési törvény 39. § (1) bekezdése szerint:  

„A települési önkormányzatot illeti meg 

a) a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a, 

b) a fővárosi és megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén - a veszélyhelyzet kihirdetését 
megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével - kiszabott, és 
abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a, 

c) a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott 
jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott - a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül 
- közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a 
végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította és 

d) a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott 
közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a. 

(2) A szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, valamint a közigazgatási bírság végrehajtását kérő szerv 
költségminimum megelőlegezésére nem köteles.” 

 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. 80 § (4) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:  
„Ha a természetvédelmi bírságot a helyi védett természeti terület esetében szabták ki, akkor az önkormányzat 
környezetvédelmi alapja, vagy annak természetvédelmi célokat szolgáló részének [62. § (3) bekezdés] bevételi forrása. 
Ha a települési önkormányzat nem rendelkezik környezetvédelmi alappal, akkor a b) pontban foglalt bevétel is a 
központi költségvetés bevétele. „ 
 
 
 
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai: 
 

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
A környezetvédelemmel összefüggő teendők, feladatok finanszírozása válik lehetővé az 
emberi egészség védelme és természeti értékek megőrzése érdekében.  
A rendelet megalkotása költségvetési terhet nem jelent. 
 

2. Környezeti és egészségi következményei: 
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A környezet és az egészség védelmének elősegítése a pénzügyi háttér megteremtésével. 
 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  
A Környezetvédelmi Alap kezelésével járó tevékenységek a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal Felsőlajosi Kirendeltségénél, valamint a Pénzügyi Irodánál 
eredményezhetnek adminisztrációs terhet. 

 
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
A Rendelet megalkotásával, a Környezetvédelmi Alap létrehozásával az önkormányzat a 
jogszabályokban előírt környezetvédelmi tárgyú bevételekre jogosulttá válik. 

 
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek:  
A személyi, szervezeti és tárgyi feltételek a Közös Önkormányzati Hivatalnál adottak. 
  

Fentiekre tekintettel az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet és annak 
indokolását terjesztem a T. Képviselő-testület elé. 

 
                  
Lajosmizse, 2021. június 28.            

Juhász Gyula sk. 
   polgármester 

 
 
       



 
Előterjesztés 1. számú melléklete 

 
Rendelet-tervezet 

 

Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../.... (...) 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. 
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(3) Az Alapról az Önkormányzat évente költségvetési rendeletben rendelkezik. 

5. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 

 
Juhász Gyula          dr. Balogh László  
 polgármester                     jegyző  

    
 
 
 
     

A rendelet kihirdetésének napja:  
        dr. Balogh László    
                        jegyző 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Részletes indokolás 

1-5. §  
A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi 
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM 
rendelet 20. § (3) bekezdésében foglaltak alapján: „Az önkormányzati rendelet tervezetéhez 
tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a Nemzeti 
Jogszabálytárban kell közzétenni.”  
  
Erre tekintettel, Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Környezetvédelmi 
Alap létrehozásáról szóló …/2021. (...) önkormányzati rendelet 2021. június 29-i rendkívüli 
Képviselő-testületi ülésre beterjesztett indokolását az alábbiakban teszem közzé: 

  

1. Általános indokolás  

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvtv.) 58. §-a 
alapján környezetvédelmi feladatai megoldásának elősegítése érdekében a települési 
önkormányzat önkormányzati rendelettel önkormányzati környezetvédelmi alapot hozhat létre. Az 
Alap létrehozásának célja, hogy hatékonyan segítse az önkormányzat környezet-és 
természetvédelmi feladatainak ellátását. 

  

2. Részletes indokolás  

1.§-hoz 

A Környezetvédelmi Alap létrehozásáról és céljáról rendelkezik. 
  

2. §-hoz 
Az Alap bevételi forrásait tartalmazza. 
  

3. §-hoz 
Az Alap felhasználásáról rendelkezik. 
  

4.§-hoz 
Az Alap elkülönített kezeléséről rendelkezik. 

  
5.§-hoz 

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 
 


