
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete  
a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról1 

 
 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 
1995. évi LIII. törvény 58.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/§ (2) 
bekezdésében, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében 
foglalt feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja: 
 

1. A rendelet célja 
 

1. § (1) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 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 környezet- és 
természetvédelmi feladatainak ellátását. 
 

2. Az Alap bevételei 
 
2. § Az Alap bevételi forrásai a következők: 

a) az Önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok teljes összege, 
b) a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság által Makó Város területén jogerősen kiszabott 

környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a, 
c) a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része, 
d) az Önkormányzat bevételeiből – az éves költségvetési rendeletben meghatározott – 

környezetvédelmi célokra elkülönített összeg, 
e) a város közigazgatási területén kivetett természetvédelmi bírság, 
f) az 1995. évi LIII. törvény 58.§ (6) bekezdése alapján az Önkormányzatot arányosan megillető 

megosztott bevétel, 
g) az Alap javára teljesített önkéntes befizetések és támogatások, 
h) pályázat útján elnyert összeg, 
i) egyéb, az Alapot illető egyéb bevétel. 

 
 

3. Az Alap felhasználása 
 
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 elkészítési 

költségeinek finanszírozása, 
h) környezetvédelmi oktatás, környezetvédelmi célú programokon való részvétel, 
i) környezettudatos nevelés erősítése, 
j) környezetvédelmi programok és koncepciók készítése, 
k) környezetvédelmi információrendszer működtetése, fejlesztése, a környezet védelmét elősegítő 

tevékenység. 
                                                 
1 Hatályos: 2011. február 17-től. Módosította: 26/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2012. június 29. napjától. 
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(2) Az Alap bevételeiből kell fedezni a kezelésével járó költségeket. 
(3)2 Az Alap összege az Önkormányzat környezet- és természetvédelmi feladatainak ellátására 
használható fel, továbbá abból pályázat útján támogatás nyerhető el. A pályázatot az aktuális év 
forrásának felhasználására minden év július 1-jéig hirdetheti meg az Önkormányzat. 
 

4. Rendelkezés az Alappal 
 

4. § (1) Az Alap összegét az éves költségvetés készítésekor kell tervezni. 
(2) Az Alap felhasználásáról a képviselő-testület évente a költségvetési rendelet és a zárszámadás 
elfogadásával egyidejűleg rendelkezik. 
(3) Az Alap pénzeszközeit elkülönítve, külön alszámlán kell kezelni. 

 
 

5. Záró rendelkezések 
 
5. § Ezen rendelet a kihirdetése utáni napon lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 

Dr. Buzás Péter s. k.                                                Dr. Bánfi Margit s. k. 
                  polgármester                                                              jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Módosította: 26/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelet 1. §, hatályos: 2012. június 29. napjától. 


