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A rendeletet Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. április 22-én megtartott ülésén fogadta el.
1

TARTALOMJEGYZÉK
A rendelet célja........................................................................................................... 3
A rendelet hatálya ...................................................................................................... 3
A Környezetvédelmi Alap bevételi forrásai .............................................................. 3
A Környezetvédelmi Alap felhasználása................................................................... 4
Rendelkezés a Környezetvédelmi Alappal ................................................................ 4
Vegyes és záró rendelkezések .................................................................................... 5

2

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2009.(IV.24.)Kt. rendelete
Maglód Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetvédelmi feladatainak elősegítése érdekében, a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. §
(1) bekezdésében és a környezet védelmének általános szabályairól szóló, többször módosított 1995.évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kv. törvény) 58. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

A rendelet célja
1. §
(1) Maglód Város Önkormányzata környezetvédelmi feladatai megoldásának elősegítése
érdekében környezetvédelmi alapot (továbbiakban: alap) hoz létre.
(2) A rendelet célja környezetvédelmi alap létrehozása a környezeti ártalmak megelőzésére,
a bekövetkezett környezeti károk csökkentésére, felszámolására, a természeti értékek
fenntartására,a hatékony környezetvédelmi megoldásokra, a felszíni és felszín alatti vizek minőségének megőrzésére, levegőtisztaság-védelmi, zajvédelmi célokra, a környezetvédelemmel kapcsolatos felmérések, tanulmányok készítésére, a szelektív hulladék
gyűjtés elterjesztésére, a társadalom környezeti szemléletének fejlesztésére, környezeti
információs rendszer biztosítására, a környezeti nevelésre és a Kv. törvény 46. §-ában
megállapított feladatai megoldásának elősegítése érdekében.
(3) Az alap megnevezése: Maglód Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapja.

A rendelet hatálya
2. §
A rendelet hatálya Maglód város közigazgatási területén belül meghatározott célokra és feladatokra terjed ki.

A Környezetvédelmi Alap bevételi forrásai
3. §
A környezetvédelmi alap forrásai:
a) az 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
c) a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott
része;
d) a természetvédelmi hatóság által Maglód város közigazgatási területén helyi védett természeti terület esetében kiszabott természetvédelmi bírság teljes összege;
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e) az Önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összege;
f) a környezet védelmét szolgáló egyes nemzetközi segélyek;
g) Maglód Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapja javára teljesített befizetések, támogatások és ezek kamatai;
h) egyéb bevételek.

A Környezetvédelmi Alap felhasználása
4.§
(1) A környezetvédelmi alapot elkülönítetten – költségvetési számla alszámláján – kell kezelni és kizárólag környezetvédelmi célokra lehet felhasználni. Más célokra még ideiglenesen sem vonható el.
(2) A képviselőtestület évente a költségvetési rendelet megalkotásával, illetve a zárszámadás elfogadásával rendelkezik a környezetvédelmi célokra elkülönített pénzösszeg
nagyságáról.

Rendelkezés a Környezetvédelmi Alappal
5.§
(1) A környezetvédelmi alap felhasználásáról az Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a Képviselőtestülettől átruházott hatáskörében eljárva rendelkezik, az alábbi szempontok és célok figyelembevételével:
 a környezeti ártalmak megelőzése,
 a bekövetkezett környezeti károk csökkentése, felszámolása,
 az emberi egészség védelme,
 a természeti értékek fenntartása,
 a felszíni és felszín alatti vizek mennyiségének és minőségének megőrzése,
 levegőtisztaság-védelmi és zajvédelmi célok,
 a környezetvédelemmel kapcsolatos felmérések, tanulmányok készítése,
 a szelektív hulladék gyűjtés elterjesztésére,
 a társadalom környezeti szemléletének fejlesztésére, környezeti információs rendszer
 biztosítása,
 a környezeti nevelés,
 társadalmi szervezetek véleménye,
 egyéb hatékony környezetvédelmi megoldások.
(2) A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az (1) bekezdésben foglalt intézkedéseiről köteles beszámolni a Képviselőtestületnek.
(3) A Környezetvédelmi Alap felhasználását a Képviselőtestület a zárszámadásról szóló
rendeletében hagyja jóvá.
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Vegyes és záró rendelkezések
5.§

(1) A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, és a településtisztaság egyes kérdéseiről szóló 23/2003.(XII.1.)Kt. rendelet 30. §-a helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„30. §

Az önkormányzat a település környezetvédelmi feladatai megoldása elősegítése érdekében Környezetvédelmi hoz létre melynek részletes szabályait külön rendelet tartalmazza.”

(2) Maglód Város Önkormányzat Szervezeti Működési Szabályzatáról szóló 7/2007.
(III.30.)Kt. rendelet 3. számú mellékletének II. pontjában a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság feladat- és hatásköre az alábbi ponttal egészül ki:
„[Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság]
7. Külön önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörében eljárva rendelkezik a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról.”

(3) E rendelet 2009. május 1-jén lép hatályba. E rendelet rendelkezéseit a 2009.évi költségvetés végrehajtása során is alkalmazni kell.
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