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Rendelet szövege
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete
a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról

Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58.§ (1) bekezdésében meghatározott
hatáskörében az Alkotmány 44/A § (1) a) pontjában , a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV törvény 8. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. §

(1) Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a feladat- és hatáskörébe tartozó környezet- és természetvédelmi feladatok
teljesítésének elősegítése érdekében Környezetvédelmi Alapot (a továbbiakban: Alap) hoz
létre.

2. Az Alap létrehozásának célja, hogy hatékonyan segítse az Önkormányzat
környezetvédelmi feladatainak ellátását.
2.§

Az Alap bevételét képezi a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény (továbbiakban: Törvény) 58.§ (2) bekezdésében meghatározottakon kívül a
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környezetvédelmi célú pályázatok útján elnyert összeg és a Képviselő-testület által erre a
célra a költségvetési rendeletben elkülönített összeg.

3.§

(1) Az Alap bevételeit kizárólag környezetvédelmi célokra lehet felhasználni, így különösen:
a) védett természeti értékek megőrzése, eredeti állapotuk helyreállítása,
b) levegőtisztaság védelme,
c) zaj –és rezgésvédelem,
d) vízvédelem,
e) talajvédelem,
f) zöldfelületek védelme, fejlesztése, kezelése, erdők védelme, allergén növények elleni
védekezés,
g) környezet- és természetvédelmi mérések, helyszíni vizsgálatok, tanulmányok készítése
költségeinek finanszírozása,
h) környezetvédelmi oktatás, környezetvédelmi célú programokon való részvétel,
i) környezetvédelmi programok és koncepciók készítése,
j) környezetvédelmi információrendszer működtetése, fejlesztése, a környezet védelmét
elősegítő tevékenység.

(2)Az Alap bevételeiből kell fedezni a kezelésével járó költségeket.

4.§

(1) Az Alap felhasználásáról a Törvény 58.§ (5) bekezdése szerint kell rendelkezni az
alábbiakat figyelembe véve:
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a) a Képviselő-testület a költségvetésről szóló rendeletében évente határozza meg az Alap
bevételi és kiadási tervszámát.
b) a Képviselő-testület a költségvetési rendelet évközi módosításával biztosítja a
környezetvédelmi céljellegű többlet bevételeknek az Alapba történő tervbe vételét.
c) a Képviselő-testület évente a zárszámadásról szóló rendeletben dönt az Alap
felhasználásának elfogadásáról, és egyidejűleg jóváhagyja az Alap maradványát.

(2) Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi
Bizottsága minden évben felhasználási tervet készít az Alapba ténylegesen
befolyt bevételeknek e rendelet 3.§-a szerinti célok megvalósítását biztosító
felhasználásáról.

2. (3)Az Alap pénzeszközeit elkülönítve, külön alszámlán kell kezelni.

2. (4)Az Alap felhasználásáról szóló döntések végrehajtását a Képviselő-testület
ellenőrzi.

5. §.

A Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Medgyesbodzás, 2011. február 15.

Krucsai József dr. Sódar Mária
polgármester jegyző
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Kihirdetve: 2011. február 16.

dr. Sódar Mária
jegyző
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