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Elıterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2015. november 26-i ülésére 

 

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2015. (…)  
önkormányzati rendelete a környezetvédelemrıl szóló 7/2008. (III.20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Iktatószám: LMKOH/3306/8/2015. 

Tisztelt Képviselı-testület! 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete legutóbb 2015. május 21-i ülésén 
tárgyalta a környezetvédelemrıl szóló rendelet módosítását, melyre az utólagos hatásvizsgálat 
keretében került sor. Rendeletünk áttekintése a vonatkozó jogszabályoknak való megfeleltetés 
érdekében történt, jogharmonizációból eredı rendeletmódosításra nem volt szükség. Jelen 
rendelet módosítási javaslat kizárólag a Környezetvédelmi Díj adásának feltételeire terjed ki.  
 
Ezzel kapcsolatban Tisztelt Képviselı-társakat 2015. szeptember 22-én levélben értesítettem.  
A környezetvédelmi Díj adományozásának feltételei újra átgondolásra kerültek. Erre a  
jelenlegi gyakorlat adott okot, miszerint magáningatlanok szépen kialakított, igényes belsı 
udvari lakókörnyezetét díjazzuk és nem képezi részét a pályázatnak az ingatlan elıtti 
közterület gondozottsága. Ugyanakkor a városkép szempontjából az utcák és benne lévı 
lakóépületek elıtti utcafront kinézete a legszembetőnıbb minden lajosmizsei lakosnak és 
vendégként ide érkezınek egyaránt.  
A Környezetvédelmi Díj adásának megreformálását véleményem szerint abból az irányból 
kellene megközelíteni, hogy ki kellene terjeszteni az értékelést és díjazást a pályázatot 
benyújtó ingatlan elıtti közterület állapotára is. Ez alatt azt értem, hogy mennyire illeszkedik 
az a városképbe, betartja-e a helyi építési szabályokat, a közmővek szabályosan lettek-e 
lefektetve, mennyire virágosított, füvesített, csapadékelvezetı árok van-e, gyomlált, tisztán 
karbantartott.  
A pályázók körében jó lenne olykor vállalkozásokat is látni, mindenképpen ösztönözni 
kellene ıket. A legszebb udvar és kert cím helyett inkább szép utcafront, illetve ingatlan és az 
elıtte gondozott közterület cím lenne ildomosabb.  
Javaslom, hogy ajándékutalvánnyal is díjazott pályázó 5 évig nem pályázhat újra a díjra.  
Azt is elképzelhetınek tartom, hogy pályázatot benyújtókon kívül is lehetne díjazni, 
amennyiben a Képviselı társak is javaslatot tennének díjra érdemesnek tartott ingatlanokra, 
továbbá olyan utcaközösség esetében, ahol egységesen szépen rendezett az utcafront, 
elismerhetik a lakók munkáját.  
A Környezetvédelmi Díj adományozásában szerepet kapna a Mezıgazdasági Bizottság is, 
amennyiben vállalja, felkeresné az érintett ingatlanokat a Pénzügyi Ellenırzı Bizottsággal 
közösen.  
A fenti javaslatokra vonatkozó észrevételkérésre elsı körben három Képviselı társam jelzett 
vissza, akik támogatásukat fejezték ki.  
 
Fenti javaslatok beépítésre kerültek a környezet védelmérıl szóló rendelet-tervezetbe.  
A rendelet-tervezet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvény 48. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel véleményezés céljából megküldésre 
került a Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Fıosztálya részére.  
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A Jat. 17. §-a alapján a jogszabály elıkészítıje – a jogszabály feltételezett hatásaihoz 
igazodó részletezéső – elızetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit. Az elızetes hatásvizsgálat eredményeit az alábbiakban részletezem: 
 
 

Elızetes hatásvizsgálat 
 
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági költségvetési hatása: 
 

A rendelet az önkormányzat költségvetését több szempontból érinti, de a tisztább, 
élhetıbb város érdekében elengedhetetlen a pénzügyi ráfordítás biztosítása. A 
Környezetvédelmi Díj odaítélése ösztöntı erı a lakosság részére a pályázat 
benyújtására, a környezettudatos magatartást kedvezıen befolyásolja és azáltal, hogy a 
pályázat kiterjed az ingatlanok elıtti közterületek állapotára is, közösségi érdekeket is 
szolgál. 

 
2. Környezeti és egészségi következményei: 
 

A környezet védelme érdekében tett intézkedések, helyi szabályok rögzítése a 
település lakói számára élhetıbb, tisztább környezetet igyekszik biztosítani. Ezáltal 
csökken a környezet terhelése, a környezeti ártalmak mérséklıdnek.  

A Környezetvédelmi Díj odaítélése hozzájárulhat a díjazott környezetében, 
szomszédjában élı családok, vállalkozások, civilek ösztönzésére, lakókörnyezetük 
szebbé tétele érdekében.  

3.  Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

Kis mértékben jelentkezik.  

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

 
A jogszabály megalkotását a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. 
évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontja írja elı. Ez a módosítás nem 
jogszabályban foglalt kötelezettség, ezt a Képviselı-testület saját hatáskörben teszi 
meg.  

 
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek a 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalnál adottak. 

 
A fentiekre tekintettel javaslom az elıterjesztés mellékletét képezı rendelet-tervezet 
elfogadását: 
 
 
Lajosmizse, 2015. november 04. 
 
          Basky András s.k. 
             polgármester 
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Elıterjesztés melléklete 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
 …/2015. (…) 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, 

20.000 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).”  
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(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. 
 

 
 
 
 
                 Basky András                              dr. Balogh László 

     polgármester      jegyzı 
 
 
    Kihirdetés idıpontja: 2015. ……………….. 
 
 
        dr. Balogh László  
                              jegyzı 
 


