PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/1998. (IV. 29.) r e n d e l e t e
Püspökladány Város Önkormányzatának
"KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP"-járól*

Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv.
58. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Környezetvédelmi Alapról és annak kezeléséről az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet célja
1. §
Püspökladány Város Önkormányzata a környezetvédelmi feladatai megoldása
érdekében "Környezetvédelmi Alap"-ot (továbbiakban: Alap) hoz létre, melynek megnevezése: Püspökladány Város Önkormányzatának "Környezetvédelmi
Alap"-ja.
Az alap forrásait, felhasználási rendjét, illetve egész gazdálkodási rendjét e rendelet határozza meg.
2. §
Hatályon kívül helyezve.
Az Alap felhasználása
3. §
(1) Az Alapot Püspökladány város közigazgatási területén a következő célokra
lehet felhasználni:
a) a környezetvédelmi szempontból károsodott környezet javítása, helyreállítása érdekében,
b) az emberi egészség védelmére, az életminőség javítására,
c) a helyi természeti erőforrások és értékek megőrzésére, fenntartására
(pl. termálvíz)
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Az 5/2004. (III. 26.) és a 15/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt
rendelet.
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d) a felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi megőrzésére,
e) a környezetvédelemmel kapcsolatos ötletek, találmányok finanszírozására,
f) a környezetvédelemről szóló információk, tájékoztatások, előadások,
környezetvédelmi nevelés, képzés, művelődés költségeinek fedezésére,
g) a környezetvédelmi felmérések, tanulmányok elkészítésére, adatok, kutatás és fejlesztés, nyilvántartás finanszírozására.
(2) Az Alapba befolyt összeget, mely az (1) bekezdésben foglaltak szerint nem
került felhasználásra, lekötött betétként kell kezelni.
Az Alap kezelése
4. §
(1) Az Alap felhasználásáról szóló képviselő-testületi döntések végrehajtását a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ellenőrzi.
(2) Az Alap számviteli szabályoknak megfelelő elszámolásáért a polgármester
felelős.
(3) A polgármester - a Városgazdálkodási Iroda közreműködésével - minden
év végéig köteles tájékoztatást (információt) adni a bizottságnak, illetve a
képviselő-testületnek a befolyt, valamint felhasználásra került összegekről.
(4) Az Alapba befolyó összegeket és onnan történő kifizetéseket a Polgármesteri Hivatal egyszámlájától elkülönített számlán kell kezelni.
Záró rendelkezés
5. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
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