Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelete
a környezetvédelmi alapról
Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározottak szerint, a környezet védelemének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) 58. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzati „Környezetvédelmi Alap”–ról, és annak
kezeléséről az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet célja
1. § (1) Majosháza Község Önkormányzata környezetvédelmi feladatainak hatékonyabb megoldása
érdekében „Környezetvédelmi Alap”-ot (továbbiakban „Alap”) hoz létre, melynek alaptőkéje 50.000,- Ft.
(2) Az Alap megnevezése: Majosháza Község Önkormányzatának Környezetvédelmi Alapja.
Bevételi források
2. § Az Alap bevételei – a Kvt. 58. § (2) bekezdésében meghatározottakon túl:
a) az Önkormányzat éves költségvetésében a környezetvédelmi célokra elkülönített összeg,
b) önkéntes befizetések és támogatások,
c) az Alap pénzeszközei után kapott kamat bevétel,
d) az állampolgárok, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek által az Alap
részére történő befizetések, illetve bármely az Alapot illető bevétel,
e) a pályázatok útján elnyert összegek,
f) a fakivágások utáni pótlási kötelezettség pénzbeli megváltásából befolyt összegek.
Az Alap felhasználása
3. § (1) Az Alap bevételeit környezet- és természetvédelmi célokra kell felhasználni, más célra még
átmenetileg sem vonhatók el.
(2) Az Alap felhasználásáról a Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság véleményének kikérése után –
a polgármester javaslata alapján – a Képviselő-testület rendelkezik.
(3) Az Alapot Majosháza területén a következő célokra lehet felhasználni:
a) környezetvédelmi szempontból károsodott környezet javítására, helyreállítására,
b) környezet-egészségügyi megelőzési célokra, (pl. védőfásításokra)
c) a helyi természeti erőforrások és értékek megőrzésére, fenntartására,
d) környezetvédelemmel kapcsolatos találmányok, ötletek megvételére,
e) a környezet- és természetvédelemről szóló tájékoztatások, előadások költségeinek fedezésére,
f) környezet- és természetvédelmi felmérések, tanulmányok elkészítésére.
g) a szelektív hulladékgyűjtés megszervezése, szolgáltatás biztosítása, finanszírozása,
h) környezetvédelmi oktatás, környezetvédelmi célú programokon való részvétel,
i) környezetvédelmi programok és koncepciók készítése,
j) környezetvédelmi információs rendszer működtetése, fejlesztése, a környezet védelmét elősegítő
tevékenység,
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k) az épített környezet védelmét (pl. utak, épületek, építmények, stb.) biztosító fizikai beavatkozások
költségei (pl. töltés, támfal építés, nem szennyezett vizek szivattyúzása, nem szennyezett talajvíz és
felszíni vizek elvezetése, stb.).”
(4) A fapótlási kötelezettség pénzbeli megváltásából befolyt összegek elsődlegesen faültetésre és
zöldfelület gondozásra fordíthatók.
(5) Az Alap bevételeiből kell fedezni a kezelésével járó költségeket.
4. § (1) Az Alap számviteli szabályoknak megfelelő elszámolásáért a jegyző felelős.
(2) Az Alap pénzeszközeit elkülönítetten kell kezelni. Az év végi maradvány nem vonható el, azt a
következő költségvetési évre át kell vinni.
(3) Az Alap összegét az éves költségvetés készítésekor tervezni kell. Az Alap felhasználásáról a
Képviselő-testületnek a Kvt. 58. § (5) bekezdése alapján kell rendelkeznie.
Záró rendelkezések
5.§ (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Majosháza Község Önkormányzatának a talajterhelési
díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 10/2007. (IX. 26.) Ök. rendeletének 21. §-a hatályát veszti.
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Záradék:
A rendelet 2017. szeptember 22. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára
történő kifüggesztéssel.
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jegyző

