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2017. évi ..... törvény 

A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása a környezetvédelmi alap
felhasználásával kapcsolatban

1. §

(1)  A környezet  védelméről  szóló  1995.  évi  LIII.  törvény  (a  továbbiakban:  környezetvédelmi
törvény) 58. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„58. §

(1)  Környezetvédelmi  feladatai  (46.  §)  megoldásának  elősegítése  érdekében  a  települési
önkormányzat  -  Budapesten  a  fővárosi  önkormányzat  is  -  önkormányzati  rendelettel  köteles
környezetvédelmi  alapot  létrehozni  akkor,  ha  az  önkormányzat  területén  környezetre  jelentős
mértékben hatást  gyakorló - e törvény szerinti környezeti  hatásvizsgálat köteles - tevékenységet
végeznek. Egyéb esetekben az önkormányzat környezetvédelmi alapot hozhat létre.

(2) A települési önkormányzati környezetvédelmi alap bevételei:
a) a települési önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege,
b)  az  illetékes  környezetvédelmi  hatóság  által  a  települési  önkormányzat  területén  jogerősen
kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének harminc százaléka a veszélyhelyzet kihirdetését
megalapozó  eseménnyel  összefüggésben  jogerősen  kiszabott  környezetvédelmi  bírságok
kivételével,
c) a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része,
d) környezetre jelentős mértékben hatást gyakorló vállalkozás által fizetett iparűzési adó 20%-a,
e) a települési önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összege,
f) egyéb bevételek.”

(2) A környezetvédelmi törvény 58.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. §

A  környezet  igénybevételével,  terhelésével,  szennyezésével  érintett  települési  önkormányzat
kezdeményezheti  a  (2)  bekezdés  a),  b),  c)  és  d)  pontja  szerinti  bevétellel  rendelkezni  jogosult
települési  önkormányzatnál  a  bevétel  arányos  megosztását  a  hatásterületen  lévő  települési
önkormányzatok között. Igényének mértékét adatokkal alá kell támasztania.
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Általános indokolás

Azon  önkormányzatok  számára,  amelyek  területén  környezetre  jelentős  mértékben  hatást
gyakorló tevékenységet végeznek, kötelezővé kell tenni a környezetvédelmi alap létrehozását. A
hatályos  szabályozás  alapján  a  környezetvédelmi  bírságok  és  díjak  nem  jelentenek  biztos,
állandó forrást a káros környezeti hatások enyhítésére.

Részletes indokolás

1. § 

A környezetvédelmi alap részére a  környezetkárosító tevékenységet  végző üzemek ipariűzési
adójának  20%-át  kötelező  elkülöníteni,  így  biztosítva  a  környezeti  hatások  és  az  esetleges
havária események következményeinek enyhítését.

2. § 

A környezet  igénybevételével,  terhelésével,  szennyezésével  érintett  települési  önkormányzat
igényelheti az iparűzési adóból származó bevétel arányos részét is.
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