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rendelete 

 

Környezetvédelmi Alapról 

 

 

Telki község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) 

bekezdésében, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

tv. 58.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1.§.  

 

Telki község Környezetvédelmi Alapja 

 

Telki község Képviselő-testülete a 14/2007. (V.30.) számú rendeletével Környezetvédelmi 

Alapot (a továbbiakban Környezetvédelmi Alap) hozott létre. 

 

A Képviselő-testület Telki község Környezetvédelmi Alapját fenntartja, a működéséhez 

szükséges feltételeket biztosítja 

 

2. §. 

 

A Környezetvédelmi Alap felhasználása 

 

(1) A Környezetvédelmi Alap bevételeit környezetvédelmi célokra kell felhasználni. 

 

(2) Az Alap elsősorban a helyi lakosság és civil szervezetek számára nyújt keretet a 

közösséget szolgáló környezet- és természetvédelmi célok megvalósítására, ösztönözve az 

ilyen kezdeményezéseket. 

 

3.§. 

 

(1) A Környezetvédelmi Alap éves felhasználásáról a környezetvédelmi feladatokkal 

megbízott Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület minden év április 30-ig, valamint 

október 15-ig; 2012-ben augusztus 25-ig dönt. 

 

(2) A Bizottság a döntés előkészítésbe külső, független szakértőt kérhet fel. 

 

(3) A javaslat elkészítése előtt a helyi civil szervezetek és természetes személyek számára 

lehetőséget kell biztosítani a pályázatok véleményezésére, arra, hogy javaslatokat tegyenek az 

Alap (pályázaton kiosztandó részén kívüli összeg) felhasználására. 

 

(4)   A Környezetvédelmi Alap éves felhasználásáról szóló javaslat beterjesztését megelőzően 

véleményezésre minimálisan 7 napot biztosítani kell a helyi civil szervezetek, valamint 

bevont magánszemélyek számára.” 



4.§. 

 

(1)  A Képviselő testület a Környezetvédelmi Alap bevételi és kiadási előirányzatát az éves 

költségvetésről szóló rendeletében, az előirányzatok teljesüléséről, a maradvány összegéről a 

zárszámadás elfogadásakor rendelkezik. 

 

(2)     A Környezetvédelmi Alap éves bevételi és kiadási előirányzatának összege nem lehet 

kevesebb, mint 250 000 Ft.  

Ezt az összeget növeli az önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 

teljes összege, a környezetvédelmi hatóság által Telki területén jogerősen kiszabott 

környezetvédelmi bírságok összegének harminc százaléka a veszélyhelyzet kihirdetését 

megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok 

kivételével, a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben 

meghatározott része. 

 

(3) A Környezetvédelmi Alap más célra még ideiglenesen sem vonható el, az éves 

előirányzat fel nem használt része (maradvány) növeli a következő év költségvetési 

célelőirányzatának összegét. 

 

(4)  Az Alapba történő befizetésekről a Polgármesteri Hivatal elkülönített nyilvántartást 

vezet. 

5.§. 

 

(1) A Környezetvédelmi Alap éves összegének 50 %-a nyilvános pályázati úton kerül 

felhasználásra. 

 

(2) A tárgy évi pályázatot a környezetvédelmi feladatokkal megbízott Bizottság írja ki két 

alkalommal, legkésőbb minden év március 30-ig, valamint szeptember 15-ig.  

2012-ben egy alkalommal, június 15-ig kerül a pályázat kiírásra. 

 A pályázati felhívást a Telki Naplóban, valamint az önkormányzat honlapján közzé kell 

tenni. A pályázati felhívást a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 

A pályázatok elbírálására a 3. §. rendelkezéseinek betartásával kerül sor. 

 

(3) Pályázatot nyújthat be olyan természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet, amely az elnyert összegből elsősorban a település közigazgatási 

területén végez a törvényben meghatározott környezetvédelmi tevékenységet. 

 

(4) A Környezetvédelmi Alapból pályázati úton elnyerhető támogatás formája vissza nem 

térítendő támogatás. Támogatás működési célra nem nyújtható. 

 

(5) Nem nyújtható támogatás annak: 

a. aki, illetve amely szervezet ellen felszámolási vagy csődeljárás indult, 

b. aki, illetve amely szervezet a Környezetvédelmi Alapból vagy más 

önkormányzati forrásból korábban már támogatásban részesült, és a megállapodásban 

foglaltakat nem tartotta be. 



 

(6) Amennyiben a pályázati támogatásban részesülő a megállapodásban meghatározott 

feltételeket önhibájából nem, vagy csak részben teljesíti, a Képviselő-testület a támogatás 

összegének részben vagy egészben történő visszafizetésére kötelezheti. 

 

6. §. 

Záró rendelkezések 

 

(1) E rendelet 2012, május 1. napján lép hatályba. 

 

(2) A rendelet hatálybalépésével a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló 

14/2007.(05.30.) rendelet hatályát veszti. 

 

 

 

Deltai Károly       Makranczi László 

Polgármester                  Jegyző 
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1. SZ.  MELLÉKLET 

 

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

 

TELKI KÖZSÉG 

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP 

 

Telki község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) 

bekezdésében, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

tv. 58.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 8/2012. (05.01.) Ör. számú 

rendeletével Környezetvédelmi Alapot hozott létre. 

 

A Környezetvédelmi Alap bevételeit környezetvédelmi célokra kell felhasználni. 

Az Alap elsősorban a helyi lakosság és civil szervezetek számára nyújt keretet a közösséget 

szolgáló környezet- és természetvédelmi célok megvalósítására, ösztönözve az ilyen 

kezdeményezéseket. 

 

Telki Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet az önkormányzat környezetvédelmi 

feladatai ellátásában való együttműködésre. 

 

KIK PÁLYÁZHATNAK? 

 

Pályázatot nyújthat be olyan természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, amely az elnyert összegből elsősorban a település közigazgatási 

területén végez a törvényben meghatározott környezetvédelmi tevékenységet. 

 

A Környezetvédelmi Alapból pályázati úton elnyerhető támogatás formája vissza nem 

térítendő támogatás. A támogatás működési célra nem nyújtható. 

 

Nem nyújtható támogatás annak: 

a)   aki, illetve amely szervezet ellen felszámolási vagy csődeljárás indult, 

b) aki, illetve amely szervezet a Környezetvédelmi Alapból vagy más önkormányzati 

forrásból korábban már támogatásban részesült, és a megállapodásban foglaltakat nem tartotta 

be. 

 

A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL! 

  

a)      A kitöltött Pályázati Adatlapot  

b)    A környezetvédelmi tárgyú programot, amely tartalmazza a műszaki leírást és a 

költségvetést, 

c)       A tevékenységgel érintett ingatlanok tulajdoni lapját, 

            d)      Az igényelt támogatás összegét, a rendelkezésre álló egyéb forrásokat   

 

A PÁLYÁZAT BEÉRKEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE:     

 

 

 

 

 



PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HELYE: 

 

Telki Községháza 

Titkárság (1. épület) 

 

2089 Telki, 

         Petőfi u. 1. 

 

A pályázatot 2 példányban kell benyújtani, valamint meg kell küldeni a 

titkarsag@telki.hu email címre 

 

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE:               

A beérkezett pályázatokat Telki község Képviselő-testülete - a környezetvédelmi 

feladatokkal megbízott Bizottság javaslata alapján - bírálja el. 

A döntésről a pályázók 15 napon belül írásban értesítést kapnak. 

 

MEGÁLLAPODÁS - ELSZÁMOLÁS 

 

A sikeres pályázóval a polgármester a döntést követő 30 napon belül megállapodást köt. 

 

A sikeres pályázó a vissza nem térítendő támogatás összegének felhasználásáról a program 

lezárását követő év április 5-ig köteles elszámolni.  

 

Amennyiben a pályázati támogatásban részesülő a megállapodásban meghatározott 

feltételeket önhibájából nem, vagy csak részben teljesíti, a Képviselő-testület a támogatás 

összegének részben vagy egészben történő visszafizetésére kötelezheti. 

 

A Környezetvédelmi Alapról szóló rendelet - 8/2012 (05.01.) Ör. - szövege megtalálható a 

www.telki.hu oldalon, a Rendeletek tára menüpont alatt. 

mailto:titkarsag@telki.hu
http://www.telki.hu/


PÁLYÁZATI ADATLAP 

 

1.     A pályázó személy vagy szervezet megnevezése, címe, szervezet esetén a képviseletre 

jogosult vezető:  

(Ha fentitől eltér, levelezési név, cím, irányítószám is, ahová az értesítést kéri)  

 

 

 

 

 

2.       A pályázatért felelős személy neve, telefon/fax/mobilszáma, e-mail címe:  

 

 

 

3.    A támogatást befogadó számlatulajdonos neve, számlaszáma, a számlát kezelő bank 

neve:  

 

A támogatást befogadó számlatulajdonos szervezeti-működési formája (költségvetési szerv, 

gazdasági társaság, egyesület, alapítvány, egyéni vállalkozó, egyéb):  

 

 

 

 

 

4.       A pályázati téma (támogatandó tevékenység) rövid leírása: 

 

 

 

 

5.       A pályázat tervezett megvalósításának 

Kezdő időpontja: 

Befejező időpontja: 

 

 

 

 

6.       A pályázaton igényelt összeg: 

Megvalósításhoz szükséges teljes összeg: 

Megvalósításhoz már rendelkezésre álló egyéb forrás megnevezése: 

Megvalósításhoz igényelt egyéb forrás (más alaphoz, alapítványhoz benyújtott, még el nem 

bírált pályázat) megnevezése:  

 

 

 



7.     Kapott-e támogatást a Telki Önkormányzatától a megelőző évben, ha igen mennyit, 

milyen célra, az elszámolás időpontja:  

 

 

 

 

 

8.   A pályázó aláírásával igazolja a rá vonatkozó adatok helyességét és büntetőjogi 

felelőssége tudatában kijelenti, hogy csőd-, felszámolási- és végelszámolási eljárás alatt nem 

áll.  

 


