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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
 12/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete  

a környezetvédelemrıl szóló 7/2008. (III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában, a természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény 
24. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Felügyelıség, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.m 
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenırzı Bizottság 
véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 
 
 

1. § 
 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a környezetvédelemrıl szóló 

7/2008. (III. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (3) – (4) bekezdése helyébe a következı 
rendelkezések lépnek: 

  
„(3) A város belterületén, ahol a (2) bekezdés szerinti ártalmatlanítás nem oldható meg, az 
avart és kerti hulladékot a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében kommunális 
hulladékgyőjtı edénybe vagy a közszolgáltatónál beszerezhetı győjtızsákba kell 
elhelyezni.  

 (4) A város külterületén a kerti hulladékot október 1-je és április 30-a között, az illetékes 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint tőzvédelmi hatóság elızetes engedélyével, a 
hatályos Országos Tőzvédelmi Szabályzatban foglaltak szigorú betartásával lehet égetni.”  

 
2. § 
 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a környezetvédelemrıl szóló 
7/2008. (III. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következı 
rendelkezés lép: 
 
„(1) 
e) 5-ös fıút mentén lévı platánfák és vadgesztenyefák  2504, 2505 hrsz.” 
 

3. § 
 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a környezetvédelemrıl szóló 

7/2008. (III. 20.) önkormányzati rendelet 14. § (6) bekezdése helyébe a következı 
rendelkezés lép: 

 
„(6) A díjazott pályázatokat benyújtók „Virágos Lajosmizséért Környezetvédelmi Díj” 
díszes táblára, lakóingatlanukon annak használatára, 20.000 Ft értékő ajándékutalványra 
és emléklapra jogosultak.”  
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4. § 
 

 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a környezetvédelemrıl szóló 

7/2008. (III. 20.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdésében a „május 31-én” 
szövegrész helyébe a „május 10-én” szöveg lép: 

 
(2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a környezetvédelemrıl szóló 

7/2008. (III. 20.) önkormányzati rendelet 14. § (3) bekezdésében a „Pénzügyi, 
Területfejlesztési és Közbeszerzési” szövegrész helyébe a „Pénzügyi Ellenırzı” szöveg 
lép. 
 

 
5. § 

 
 

(1) Hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 
környezetvédelemrıl szóló 7/2008. (III. 20.) önkormányzati rendelet 
 

1. 2. § (3) bekezdése 
 

2.      4. § (5)-(6) bekezdése 
 

3. 16. §-a. 
 

6. § 
 

 
(1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követı 5. napon lép 

hatályba.   
 

(2) A rendelet 4. § (1) bekezdése 2016. január 1. napján lép hatályba.  
 

(3) A rendelet 2016. január 2. napján hatályát veszti.  
 
 
 
                 Basky András sk.                             dr. Balogh László sk. 

     polgármester      jegyzı 
 
 
    Kihirdetés idıpontja: 2015. május 22. 
 
 
        dr. Balogh László sk.  
                              jegyzı 


