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MINDSZENT VÁROS POLGÁRMESTERE
Mindszent
Tisztelt Polgármester Úr!
Magyarország Kormánya a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
Mindszent Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/2013. (IV. 25.) önkormányzati
rendeletével hozta létre Mindszent Város Környezetvédelmi Alapját az abban meghatározott
környezetvédelmi célok megvalósítása érdekében.
Az Alap bevételeit különböző források képezik:
a) az önkormányzat által véglegesen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege,
b) az illetékes környezetvédelmi hatóság által a települési önkormányzat területén véglegesen
kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének harminc százaléka a veszélyhelyzet kihirdetését
megalapozó eseménnyel összefüggésben véglegesen kiszabott környezetvédelmi bírságok
kivételével,
c) a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része,
d) az önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összege,
e) a város területére kiadott közterület-használati engedélyek alapján befolyó közterület-használati
díjak összege,
f) adományok támogatások.
Egyenlegét más önkormányzati bevételektől elkülönítetten kezeljük. Az Alap egyenlege a mai
napon 7.020.757,- Ft.
A rendeletben rögzített környezetvédelmi célok között vannak kötelező, és nem kötelező
önkormányzati feladatok egyaránt, természetesen az előbbiek élvezve prioritást.
Annak érdekében, hogy az Egészségházban, az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalban,
valamint a Károly Óvodában és a Keller Lajos Művelődési Központban és Könyvtárban az ellátást
igénybe vevőket, ügyfeleket és nem utolsó sorban az ott dolgozókat meg tudjuk védeni a járvány
következményeitől, prevenciós céllal javasolom a meglévő kettő mellé további ózongenerátorok
beszerzését.
Ezek a készülékek a legjobb megoldást kínálják a profi és takarékos, környezetbarát fertőtlenítésre,
hiszen egy olyan rendszeren alapulnak, aminek segítségével komplett helyiségeket sterilizálhatunk,
csírátlaníthatunk vegyszeres permetezés nélkül, megtisztítva azt a baktériumoktól, vírusoktól,

penészgombától. Így a környezeti terhelés is lényegesen kisebb, mint rendszeresen vegyi anyagokat
használva, hiszen a fertőtlenítés legtöbbször visszatérő, ismétlődő, folyamatos igény marad
mindenhol, ahol fontos a tisztítás, tisztaság.
Előnye az egyszerű üzemeltethetőség, valamint az, hogy egyszeri beruházással hosszú időn
keresztül mentesülünk bizonyos beszerzési feladatok elvégzése alól, továbbá védőfelszerelésre
(légzésvédő maszk, védőruha, overall, kesztyű) sincs szükség a használatához.
Az épületek helyiségei, irodái, folyosói levegőjének megtisztítása mellett a rendelet módosításával
lehetőség nyílik városunk forgalmas közterületeinek, így a buszmegállók, boltok, üzletek,
vasútállomás, gyógyszertárak, közintézmények, játszóterek és környékük fertőtlenítésére és a
járvány megfékezését elősegítő, kapcsolódó kiadások Környezetvédelmi Alapból történő
finanszírozására is.
A jogalkotási törvény rendelkezése, hogy a jogszabály előkészítőjének a tervezethez indokolást kell
készítenie.
A rendelet módosítás hatása:






Társadalmi, gazdasági hatás: Újabb egészségvédelemmel és a fennálló járványügyi
helyzettel összefüggő teendők, feladatok finanszírozása válik lehetővé az emberi egészség
védelme, megőrzése érdekében.
Költségvetési hatás: nem jelentős.
Környezeti, egészségügyi hatás: Az önkormányzat és intézményei helyiségeinek, továbbá a
város forgalmas közterületeinek fertőtlenítése a járvány gyors terjedésének megelőzése,
gátlása érdekében.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: nem releváns.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
rendelkezésre állnak.

Indokolás: Az egészséghez való jog minél szélesebb körű érvényesülése.

Tisztelt Polgármester Úr!
Kérem, hogy előterjesztésem alapján a rendelet módosításáról dönteni szíveskedjen.
Mindszent, 2020. november 10.
Tisztelettel:
dr. Végh Ibolya
jegyző

Mindszent Város Polgármesterének
…./2020. (……) önkormányzati rendelete
a Környezetvédelmi Alapról szóló
10/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mindszent Város Polgármestere a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt
feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § A Környezetvédelmi Alapról szóló 10/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „környezetvédelmi feladatok”
szövegrész helyébe a „környezetvédelmi, járványügyi feladatok” szöveg lép.
2. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

M i n d s z e n t , 2020. november 10.

Zsótér Károly Sándor
polgármester

dr. Végh Ibolya
jegyző

Kihirdetve: 20 .. …………………………..

____________________
jegyző

