
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

13/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelete 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Helyi 

Környezetvédelmi Alapról szóló 24/2011. (IV. 29.) ÖT. számú rendeletének 

módosításáról 

 

1. §  Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Helyi Környezetvédelmi 

Alapról szóló 24/2011. (IV. 29.) ÖT. számú rendelet (továbbiakban rendelet bevezető 

része helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés h) pontjában felhatalmazás alapján, a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás 

alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 

§ (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 

el:” 

2. § A rendelet 1. §-a  az alábbi szövegrésszel egészül ki:  

„a szükséges környezetvédelmi intézkedések végrehajtását, a környezetkímélő 

tevékenységek, környezetbarát technológiák elterjedésének elősegítését, valamint a 

zöldfelület-gazdálkodást”  

 

3. § Hatályát veszti a rendelet 2 § b) és c) pontja  

4. § A rendelet 2. § e) pontjában írt a „pályázaton elnyert pénzeszközök” szövegrész helyébe 

a „pályázat útján környezetvédelmi és természetvédelmi célokra elnyert pénzeszközök 

„szövegrész lép 

5. § A rendelet 2. § az alábbi pontokkal egészül ki: 

 g) a környezet védelmének általános szabályiról szóló 1995. évi LIII. törvény 58. 

§ (2) bekezdésében meghatározott források, 

h) az Alap javára teljesített önkéntes befizetés és támogatás, 

i) az Önkormányzat saját költségvetéséből e célra elkülönített rész. 

6. § A rendelet 3 § (2) bekezdésében foglalt „költségvetési évben felhasználásra kerülhet” 

szövegrész helyében a „költségvetési évben az Alap keretét növeli” szövegrész lép 

7. § A rendelet 3 § (3) a. pontjában megfogalmazott a „90%-át a rendeletben foglalt 

támogatásokra lehet felhasználni, annak 20%-át a helyben működő és alapító 

okiratukban környezetvédelmi tevékenység feltüntetésével rendelkező civil szervezetek 

részére történő fenntartásával „szövegrész helyébe a „90%-át e rendelet 5. §. (1) 

bekezdésében foglalt célok szerint használhatja fel” szövegrész lép 

8. § A rendelet 5. § (1) bekezdésében foglalt „A 3. § (3) bekezdés a) pontja szerinti 

keretösszeg:” szövegrész helyében „Az Alapot kizárólag természetvédelmi és 

környezetvédelmi célokra, Nagykőrös város közigazgatási területén belül lehet 

felhasználni:” szövegrész lép 

9. § Hatályát veszti a rendelet 5 § (1) bekezdés j pontja. 



10. § A rendelet 5 § (1) bekezdés m) pontjában megfogalmazott „közterületen elhagyott 

hulladék kezelési költségeire adható, vissza nem térítendő támogatás formájában, pályázat 

eredményeként” szövegrész helyébe „a köztisztasági, településtisztasági feladatok 

ellátására, különösen illegális hulladéklerakó helyek megszüntetésére, hulladék eseti 

elszállítására” szöveg rész lép  

11. § A rendelet 5 § (1) bekezdése az alábbi pontokkal egészül ki: 

      n) fás szárú növények védelmére faültetésre, fásításra, 

o) az Önkormányzatot érintő környezetvédelmi, természetvédelmi, hulladékgazdálkodási 

vagy növényvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben az Önkormányzatot terhelő 

eljárási költségek viselésére, megelőzésére, 

p) környezet- és természetvédelmi mérésekre, vizsgálatok, tanulmányok készítésének 

költségeinek finanszírozására, 

q) az Önkormányzat által megvalósítani kívánt környezetvédelmi és természetvédelmi 

tárgyú pályázatokhoz saját forrás biztosítása 

r) az Alap működésével, kezelésével járó költségek finanszírozása, 

s) Nagykőrös Város Környezetvédelmi Programjának elkészítésére, finanszírozására. 

12. § Hatályát veszti a rendelet 5 § (2) bekezdése. 

13. § Hatályukat vesztik a rendelet 6. § (1), (2), (3), (4), (5) bekezdései. 

14. § Hatályukat vesztik a rendelet 7. § (1), (2), (3) bekezdései. 

15. § Hatályukat vesztik a rendelet 8. § (1),(2) bekezdései 

16. § A rendelet 9. § (1) bekezdésének a „keretösszeget a polgármester szükség szerint 

használja fel.” szövegrész helyébe a „keretösszeg felhasználásáról a polgármester dönt.” 

szövegrész lép. 

17. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  

(2) Ez a rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.  

 

 

Nagykőrös, 2019. június 28. 

 

 

 Dr. Czira Szabolcs      Dr. Nyíkos Sára 

     polgármester               címzetes főjegyző 
 
 

 


