
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 24/2012. (VI. 01.) 

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

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a szabálysértésekrıl, a 
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrıl szóló 2012. évi II. 
törvény 254. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés i) 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, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelıség, valamint Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelete 1. 
melléklet 1.1.w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, 
Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével a következıket 
rendeli el: 

 
1. § 

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

7/2008. (III. 20.) önkormányzati rendelet 14. § (4) – (6) bekezdése helyébe a következı 
rendelkezések lépnek: 

  
„(4) A Bizottság javaslatot tesz a Képviselı-testület felé az augusztus 20.-a elıtti soros 
testületi ülés napjáig a Díj odaítélésére. 

 
(5) A benyújtott pályázatok közül a díj/díjak odaítélésére tesz javaslatot a Bizottság. A Díj 
odaítélésérıl a Képviselı-testület dönt. 

 
(6) A díjazott pályázatokat benyújtók „Virágos Lajosmizséért Környezetvédelmi Díj” 
díszes táblára, lakóingatlanukon annak használatára és emléklapra jogosultak.” 

 
2. § 

Hatályát veszti: 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a környezetvédelemrıl 
szóló 7/2008. (III. 20.) önkormányzati rendelet 14. § (8) és (9) bekezdése. 

 
2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a környezetvédelemrıl 

szóló 7/2008. (III. 20.) önkormányzati rendelet 15. §-a. 
 

3. § 
 

Hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 
környezetvédelemrıl szóló 7/2008. (III. 20.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdésében 
az „anyagi” szövegrész. 

 
4. § 



 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba, és a hatályba lépését követı 

napon hatályát veszti. 
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A rendelet kihirdetésének napja: 2012. június 01. 
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