
Üllő Város Önkormányzatának 
7/2009.(II.21) számú rendelete 
a Környezetvédelmi Alapról 

 
 

Üllő Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról" szóló 1990. 
LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint a "Környezet védelmének általános szabályairól" 
szóló 1995. évi LIII. tv. 58. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 
"Önkormányzati Környezetvédelmi Alap"-ról és annak kezeléséről az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 

A rendelet célja 
 

1. § 
 
(1) Üllő Város Önkormányzata a környezetvédelmi feladatainak megoldása érdekében 

Önkormányzati Környezetvédelmi Alapot (továbbiakban: Alap) hoz létre. 
 
(2) Az Alap megnevezése 
      Üllő Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Alapja. 
 

A rendelet hatálya 
2. § 

 
(1)  A rendelet hatálya kiterjed minden olyan természetes személyre, jogi személyre és jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervre, mely Üllő közigazgatási területén e rendelet 4. 
§-a (2) bekezdésével meghatározott környezetvédelmi tevékenységet végez. 

 
Bevételi források 

3.§ 
 
Az Alap bevételi forrásait az 1995. évi LIII. Törvényben meghatározott bevételek képezik. 
 

Az alap felhasználása 
4.§ 

 
(1) Az Alap felhasználásáról a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslata 

alapján a képviselőtestület dönt. 
 
(2)  Az Alap Üllő település közigazgatási területén kizárólag környezetvédelmi célokra 

használható fel, így különösen: 
 

a.)  az emberi egészség védelme, az életminőség javítása, 
 
b.)  a levegő tisztaságának védelme, a légszennyezettség mértékének tartósan a 

határérték alá való csökkentése, levegőtisztaság-védelmi beruházások pályázatok 
útján való elősegítése, 

 
c.) a felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi védelme, a vizek tisztaságának 

védelme, a vizek szennyeződésének megakadályozása, víztisztaság-védelmi 
beruházások pályázatok útján való támogatása, 

 



d.)  a városi kommunális hulladékkezelés- és hasznosítás támogatása, a város 
köztisztasági helyzetének jelentős javítása, 

 
e.)  a talajszennyeződések megelőzése, a szennyezett talajok feljavítása, 
 
f.)  a város zöldterületeinek védelme, parkok területeinek növelése, 
 
g.)  a környezetvédelemmel kapcsolatos ötletek, találmányok bevezetése, 
 
h.)  környezetvédelemről szóló tájékoztatások, előadások, a lakossági tudat- és 

szemléletformálás költségeinek fedezése, különös tekintettel az ifjúság 
környezetvédelmi nevelésére, 

 
i.)  környezetvédelmi vizsgálatok, felmérések, tanulmányok elkészítése, 
 
j.)  környezetvédelmi célokat szolgáló pályázatok támogatása. 
 

 
(3) Az Alap bevételeit környezetvédelmi célokra kell fordítani, más célokra azok még 

ideiglenesen sem vonhatók el. 
 
(4) Az Alap előző évről megmaradt pénzösszegét a következő évre át kell vinni, az még 

ideiglenesen sem vonható el. 
 

Hatálybalépés 
 

5.§ 
 
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 

 
   Üllő, 2009. február 25.   

 
 
 
     Kissné Szabó Katalin                                Földváriné dr. Kürthy Krisztina  
          polgármester                                             jegyző 

 
  
Üllő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2009. (II.21) számú rendeletét 
hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel a mai nap kihirdetem. A rendelet kihirdetése napján lép 
hatályba. 
 
Üllő, 2009. február 25. 
 
 
                                                                                            Földváriné dr. Kürthy Krisztina 
 jegyző 
 
Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. augusztus 31.-én 
Tóth Gáborné jogi asszisztens 
 
 


