
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
 27/2015. (XI.27.) 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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Csongrád Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıosztálya, Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.m és 3.1.i pontjában biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenırzı Bizottság és Mezıgazdasági Bizottság véleményének 
kikérésével a következıket rendeli el: 
 
 

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

7/2008. (III. 20.) önkormányzati rendelet 14. § (1) – (6) bekezdése helyébe a következı 
rendelkezések lépnek: 

  
„(1) A Díj elnyerésének módjai: 

a) pályázat benyújtása útján, 
b) Képviselı-testület tagjai, Képviselı-testület bizottságai által tett javaslat útján. 

(2) a) Az (1) bekezdés a) pontja esetén a pályázatnak tartalmaznia kell a bemutatni kívánt 
lakókörnyezetrıl és az ingatlan elıtti közterület állapotáról készült képeket, rövid 
leírást a lakókörnyezet-és az ingatlan elıtti közterület ápoltságáról, fővel- és 
növényekkel való borítottságáról, környezetalakításról és a fenntarthatóságról, továbbá 
az utcafront helyi építési szabályoknak való megfelelıségét, csapadékvíz-elvezetı 
árok meglétét. 

b) Az (1) bekezdés b) pontja esetén a javaslatnak tartalmaznia kell a környezet, 
közterület (utcakép) állapotáról készült képeket, rövid leírást az utcafront városképét 
pozitívan befolyásoló állapotáról.  

(3) A Díj elnyerésére szóló pályázatot, javaslatot kizárólag írásban lehet benyújtani 
Lajosmizse Város Önkormányzatához minden év június 1. napjáig.  

(4) A Díj odaítélésére a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság és a Mezıgazdasági Bizottság 
helyszíni bejárást követıen tesz javaslatot a Képviselı-testület felé. A javaslattétel 
idıpontja: a júniusi Képviselı-testületi ülést megelızı bizottsági ülés. 

(5) A Díjak odaítélésérıl a Képviselı-testület dönt.  
(6) A díjazottak „Környezetvédelmi Díj …… év” díszes táblára, annak használatára, 

25.000 Ft értékő ajándékutalványra és emléklapra jogosultak. Az emléklapon meg kell 
jelölni a Képviselı-testület által tett döntésnek megfelelıen, a díj adományozásának 
rövid indokolását (pl. különleges ápolási módok, hagyományırzı formák, rendezett 
utcaközösség).”  

 



(2)  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a környezetvédelemrıl szóló 
7/2008. (III. 20.) önkormányzati rendelet 14. §-a a következı (12) bekezdéssel egészül 
ki: 

         „(12) A Díjban részesítettek 5 éven belül nem díjazhatók.” 
 
 

2. § 
 

(1) Hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 
környezetvédelemrıl szóló 7/2008. (III. 20.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése. 
 

 
 

3. § 
 

 
(1) Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követı napon 

hatályát veszti. 
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