Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011) 48. szakasza, valamint a
Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendjének (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008. sz.) 76.
szakasza alapján

2013. ÁPRILIS 09-ÉRE
ÖS S Z E H Í V O M
A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 12., RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉT

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében
13,00 órai kezdettel tartjuk.

Az ülésre javaslom a következő

N A P I R E N D E T:
1. Zenta község 2013. évi környezetvédelmi költségvetési pénzalap eszközeinek a
felhasználásáról szóló programjavaslat megvitatása
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SZERB KÖZTÁRSASÁG
ENERGETIKAI, FEJLESZTÉSI ÉS
KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM
Szám: 401-00-00153/2013-01
Dátum: 2013. 03. 08.
Belgrád
MG/ZI

ZENTA KÖZSÉG
Községi Tanács
24400 ZENTA
Az önök 415-2/2013-I-es számú 2013. 02. 05-én kelt levelében, amelyben az
Energetikai, Fejlesztési és Környezetvédelmi Minisztériumnak a környezetvédelemről
szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 135/04., 36/09., 72/09., 43/11. sz.) 100. szak.
5. bekezdése rendelkezései szerinti hatásköréből kérik Zenta községben a 2013. évi
környezetvédelmi költségvetési pénzalap eszközei felhasználása programjavaslatának a
jóváhagyását, tájékoztatjuk önöket, hogy megvitattuk a megküldött anyagot.
Az Energetikai, Fejlesztési és Környezetvédelmi Minisztérium úgy véli, hogy Zenta
községben a 2013. évi környezetvédelmi költségvetési pénzalap eszközei
felhasználásának programjavaslatát korrigálni kell azon részében, amely a „Közterületről
az állati tetemek eltávolítása” részre vonatkozik, mert a felsorolt
aktivitás a
Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztérium, Állategészségügyi
Igazgatóságának hatáskörébe tartozik, és a törvény értelmében nem fogadható el a
környezetvédelem területének aktivitásaként.
Szívélyes üdvözlettel,

MINISZTER
Prof. dr. Mihajlović Zorana
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Belgrád
MG/ZI

ZENTA KÖZSÉG
Községi Tanács
24400 ZENTA
Az önök 415-2/2013-I-es számú 2013. 03. 18-án kelt levelében, amelyben az
Energetikai, Fejlesztési és Környezetvédelmi Minisztériumnak a környezetvédelemről
szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 135/04., 36/09., 72/09., 43/11. sz.) 100. szak.
5. bekezdése rendelkezései szerinti hatásköréből kérik Zenta községben a 2013. évi
környezetvédelmi költségvetési pénzalap eszközei felhasználása megújított
programjavaslatának a jóváhagyását, tájékoztatjuk önöket, hogy megvitattuk a
megküldött anyagot.
Az Energetikai, Fejlesztési és Környezetvédelmi Minisztérium úgy véli, hogy Zenta
községben a 2013. évi környezetvédelmi költségvetési pénzalap eszközei felhasználása
megújított programjavaslatát elfogadhatja és jóváhagyja azt, kivéve a 2. pont
szerinti aktivitásokat „a
külön rendeltetésű mérések és
mérések rendkívüli
helyzetekben”, ami a
Belügyminisztérium hatáskörébe
tartozik. Mint
a
környezetvédelemmel kapcsolatos rendkívüli helyzetekben való mérés, amely
elfogadható lehet a „mérés vegyi ütközés esetén”. E kontextusban, ha úgy vélik, hogy ez
az aktivitás az önök számára szükséges, akkor fogalmazzák át a programban, mint
„mérés vegyi ütközés esetén” vagy a felsorolt vitás mérést, amely a Belügyminisztérium
hatáskörébe tartozik, valamint mindent, ami a rendkívüli helyzetekkel kapcsolatos,
töröljenek a programból.
Szívélyes üdvözlettel,

MINISZTER
Prof. dr. Mihajlović Zorana

Javaslat
A környezetvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 135/04., 36/09. és 72/09. sz.)
100. szakaszának 4. bekezdése, a környezetvédelmi és –fejlesztési térítményről szóló rendelet (Zenta
Község Hivatalos Lapja, 17/2009. sz.) 4. szakasza, valamint a környezetvédelmi költségvetési
pénzalapról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 7/10. sz.) 7. és 8. szakasza alapján az
Energetikai, Fejlesztési és Környezetvédelmi Minisztériumtól 2013. március 28-án a 401-0000153/2013-01 számon beszerzett előzetes jóváhagyás alapján Zenta Község Képviselő-testülete a
2013. április 09-én tartott ülésén meghozta az alábbi

PROGRAMOT
ZENTA KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖRNYEZETVÉDELMI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZALAPJA
ESZKÖZEINEK A FELHASZNÁLÁSÁRÓL

I.

A KKT a jelen programmal megállapítja Zenta község 2013. évi környezetvédelmi
költségvetési pénzalapja (a továbbiakban: pénzalap) eszközeinek rendeltetését és
felhasználásának módját, amelyeket Zenta község területén a 2013. januártól decemberig
terjedő időszakban a környezetvédelem és –fejlesztés terén a tervek, programok, projektumok
és egyéb aktivitások megvalósítására szántak.

II.

A jelen program 1. pontja szerinti pénzalap eszközei 23.449.319,14 dinár teljes összegben a
Zenta község területén a környezetvédelmi és –fejlesztési térítményről szóló rendelet (Zenta
Község Hivatalos Lapja, 17/09. sz.) rendelkezései értelmében valósulnak meg, éspedig:
o környezetvédelmi és -fejlesztési térítmény
és környezetszennyezési térítmény
o az előző évből hozott eszközök

9.500.000,00 dinár
13.949.319,14 dinár

III.

A jelen program 2. pontja szerinti eszközök céleszközök, a helyi önkormányzatnak
környezetvédelem terén felmerülő kötelezettségei finanszírozására; serkentő, megelőző és
szanációs programokra és projektumokra; a környezet állapota figyelemmel kísérésének
programjára és projektumaira (monitoring); a hulladékkezeléssel kapcsolatos programra; a
természeti javak védelmének és fejlesztésének a programjára; tudaterősítő edukációs
programokra; tájékoztatásra és a környezet állapotára vonatkozó adatok közzétételére;
valamint a községben, a környezetvédelemben jelentős egyéb aktivitásokra kell fordítani.

IV.

A költségvetési pénzalap fel nem használt eszközeit a folyó év végén át kell vinni a következő
évre, összhangban a környezetvédelmi költségvetési pénzalapról szóló rendelet (Zenta Község
Hivatalos Lapja, 7/10. sz.) 10. szakaszával.

A környezetvédelmi pénzalap eszközeit a felhasználási program szerint kell használni, éspedig
1. Serkentő, megelőző és szanálási programok és projektumok

Zenta község területén a parkosítási projektum kidolgozása
A tervdokumentáció kidolgozása Zenta község területén a Népkerti
Brekeke tó szanálására
A parlagfű megsemmisítése urbánus környezetben és azok
fenntartása
Az illegális szeméttelepek eltávolítása és azok rendezése
Zenta község városi területén a hulladékigazgatás – szemét és
maradványok elhelyezésére szolgáló 5 m3-es és 1,1 m3-es
konténerek beszerzése a háztartások szükségleteire
A helyi ökológia akcióterv kidolgozása
Az illegális szemétlerakók eltávolítása a zöld közterületeken 5 m3-es
konténerek útján
Facsemeték beszerzése a zöld közterületekre
A meglévő és újonnan telepített fasorok fenntartása a zöld
közterületeken
Virágvásárlás a zöld közterületekre, valamint azok fenntartása
Szubvenció a regionális szemétlerakó kiépítésére
A meglévő városi szemétlerakó szanálási és rekultiválási
projektumának megvalósítása
Zenta község területén a nyitott csatornák tervdokumentációjának
kidolgozása, fenntartása és szanálása
Egyéb megelőző és serkentő programok és projektumok, amelyek
megvalósítására szükség mutatkozik
30-85 l-es szemetes kanták beszerzése a közterületekre
ÖSSZESEN:

1.000.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00

400.000,00

500.000,00
900.000,00
1.500.000,00
2.500.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
99.319,14
850.000,00
17.149.319,14

2. A környezet állapota figyelemmel kísérésének (monitoring) programjai és projektumai
A kommunális zaj figyelemmel kísérése
A levegő minőségének figyelemmel kísérése
A zaj felügyelőség általi mérése
Mérések vegyi ütközés esetén

800.000,00
1.900.000,00
300.000,00
150.000,00

Ezen programok megvalósítása céljából szerződések kerülnek aláírásra a meghatalmazott szakmai és
tudományos szervezetekkel és intézményekkel, összhangban az érvényes jogszabályokkal.
A 2012. évben a programból fennmaradt kötelezettségek (a kommunális zaj figyelemmel kísérése és a
levegő minőségének figyelemmel kísérése) 1.200.000,00 dinárt tesznek ki.
ÖSSZESEN:
4.350.000,00

3. Természeti javak védelmének és fejlesztésének programja Zenta község területén

Akusztikus készülék pótrészeinek vásárlása a fák egészségi
állapotának a megállapítására
ÖSSZESEN:
4. Tudományos-kutatói programok és projektumok

200.000,00
200.000,00

Részt veszünk a környezetvédelem területén tudományos-kutatói projektumok társfinanszírozásában,
amelyek megvalósítására Zenta község területén szükség és érdek mutatkozik, és amelyek rövid időn
belül alkalmazható tudományos eredményeket adnak, konkrét megoldásokkal, amelyek hozzájárulnak
a környezet védelméhez és fejlesztéséhez Zenta község területén.
Ezek a programok nyilvános pályázat útján valósulnak meg, amennyiben Zenta község területén a
megvalósításukra szükség és érdek áll fenn.
Tudományos-kutatói programok és projektumok
ÖSSZESEN:

50.000,00
50.000,00

5. Oktatói aktivitások és a környezetvédelem szükségességéről alkotott tudat erősítése
Az oktatási szint növelésének, a tudat erősítésének és a környezetvédelem terjesztésének a céljából, a
Községi Közigazgatási Hivatal környezetvédelemben hatáskörrel bíró szerve önállóan, vagy
együttműködve a Községi Közigazgatási Hivatal más szerveivel, szervezeteivel és szolgálataival,
iskolákkal, szakmai és tudományos szervezetekkel vagy egyénekkel és kormányon kívüli
szervezetekkel meg kell szervezni, és részt kell venni a környezetvédelem és –fejlesztés terén
előadásokon, szemináriumokon és tribünökön, valamint a környezetvédelem terén jelentős események
és dátumok megünneplésén:
-

környezetvédelmi kiállítások
a föld napja
a környezetvédelem napja
gépjármű nélküli világnap
az éghajlati változások napja
Szerbia ökológiai napja
edukációs anyag nyomtatása
részvételi díjak a szemináriumokon

Oktatási aktivitások és a környezetvédelem szükségességéről
alkotott tudat erősítése
Edukációs anyag nyomtatása
Részvételi díjak a szemináriumokon, elhelyezési költségek és
napidíjak
Edukációs táblák kidolgozása és elhelyezése
Gépjármű beszerzése a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal
környezetvédelemi
teendőkben
foglalkoztatottai
és
a
környezetvédelmi felügyelőség szükségleteire (felügyelőségi
felügyelet és terepi munka)

100.000,00
50.000,00
100.000,00
300.000,00
1.000.000,00

ÖSSZESEN:

1.550.000,00

6. Zenta község területén a civil szférának, kormányon kívüli szervezeteknek és iskolai intézményeknek
szánt környezetvédelmi programok és projektumok
A civil szférának, kormányon kívüli szervezeteknek és iskolai
intézményeknek szánt környezetvédelmi programok és projektumok
ÖSSZESEN:

100.000,00
100.000,00

7. Tájékoztatás és a környezet állapotára és minőségére vonatkozó adatok közzététele
A nyilvánosság rendszeres, időben történő, teljes és tárgyilagos tájékoztatása céljából a környezet
állapotával kapcsolatban, a hatásköri környezetvédelmi szerv munkájának nyilvánossága és a
környezetvédelem fontosságáról alkotott tudat erősítése céljából internetes prezentációt dolgoz ki a
hatásköri környezetvédelmi szerv.
Ezzel egyidejűleg a nyilvánosság tájékoztatását a környezet állapotáról a tömegtájékoztatási eszközök
útján is végzi.
Tájékoztatás és adatok közlése a környezet állapotáról és
minőségéről
ÖSSZESEN:

50.000,00
50.000,00

V. A jelen program III. pontja szerinti aktivitások finanszírozására vagy társfinanszírozására Zenta
község területén a környezetvédelmi és –fejlesztési térítményről szóló rendelettel összhangban begyűjtött
eszközök beáramlásától függően kerül sor.
VI. Amennyiben az év folyamán a pénzalap bevétele és jövedelme nem valósul meg a tervezett
összegben, a kiadások a Zenta község polgármestere által megállapított prioritások szerint valósulnak
meg, éspedig: a törvénnyel megállapított kötelezettségek és a korábban felvállalt szerződéses
kötelezettségek.
VII. A jelen program II. pontja szerinti eszközök növelhetők adományok összegeivel és más forrásokból
származó bevételekkel, amely eszközöket a jelen programmal összhangban kell felhasználni.
VIII. A program megvalósítását, és a szerződött kötelezettségek végrehajtása feletti felügyeletet, valamint
az egyes programok és projektumok megvalósítását Zenta Községi Közigazgatási Hivatalának a
környezetvédelemben hatáskörrel rendelkező szerve folytatja le.
A jelen programot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.
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Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 415-2/2013-I
Kelt: 2013. április 09-én
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Širková Anikó s.k.
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Indoklás
A környezetvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 135/04., 36/2009. és
72/2009. sz. – más törvények és 43/2011. sz. az Alkotmánybíróság határozata) 100. szakasza szerint
a helyi önkormányzati egység, összhangban a törvénnyel, amely a költségvetési rendszert rendezi,
köteles megnyitni a költségvetési pénzalapot.
A költségvetési pénzalap eszközeit rendeltetésszerűen kell felhasználni, az akció- és szanációs
tervek pénzelésére, összhangban a Nemzeti Programmal, illetve a helyi önkormányzati egységnek a
jelen törvény 68. szakaszával összhangban levő programjai és tervei finanszírozására.
Zenta község Községi Tanácsa 2013. április 05-én meghozta a végzését a 14-111/2013-as szám
alatt, amellyel megerősítette Zenta község 2013. évi környezetvédelmi költségvetési pénzalapja
eszközeinek a használatáról szóló programjavaslatot és azt utalta Zenta Község Képviselő-testülete elé
megvitatás és elfogadás céljából.
Az előterjesztettek alapján javasoljuk a Községi Képviselő-testületnek Zenta község 2013. évi
környezetvédelmi költségvetési pénzalapja eszközeinek a használatáról szóló programnak a javasolt
szövegben való megvitatását és elfogadását.

