
7. 
Elıterjesztés 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2012. május 31-i ülésére 

 

 

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) 
önkormányzati rendelete a környezetvédelemrıl szóló 7/2008. (III. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Az elıterjesztést készítette: Horváth Sándor gyakornok 
 Intézményirányító és 
 Településfejlesztési Iroda 

      

 

 

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Pénzügyi, Területfejlesztési és 
Közbeszerzési Bizottság 

 

 

 

 

Törvényességi ellenırzésre megkapta: Muhariné Mayer Piroska 
 aljegyzı 
 
 
 
 Kutasiné Nagy Katalin s.k. 
  jegyzı 

 



Elıterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2012. május 31-i ülésére 

 

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) 
önkormányzati rendelete a környezetvédelemrıl szóló 7/2008. (III. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Iktatószám: I./5434/4/2012. 

 

Tisztelt Képviselı-testület! 

 
A szabálysértésekrıl szóló 1999. évi LXIX. törvényt 2012. április 15. napjától 

hatályon kívül helyezte a szabálysértésekrıl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerrıl szóló 2012. évi II. törvény. Ez utóbbi 254. § (2) bekezdése szerint 
az önkormányzatok 2012. május 31. napjáig kötelesek hatályon kívül helyezni az 
önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket. 

 
A Környezetvédelmi Díj díjazási rendszere átalakulna. Míg az eddigiekben a legjobb 3 

pályázó fejenként 50.000 forintban részesült, melyet a kertjük ápolására, gondozására 
költhettek, addig ezután több díjazott is lehet, és díjként „Virágos Lajosmizséért 
Környezetvédelmi Díj” feliratú díszes táblát kaphatnak, melyet lakóingatlanukon 
helyezhetnek el. 

 

 

Elızetes hatásvizsgálat: 

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

A Környezetvédelmi Díj szélesebb körben (nem csak 3 pályázat kerül elismerésre), történı 
odaítélése ösztöntı erı a lakosság részére a pályázat benyújtására. A rendeletmódosítás az 
önkormányzatra nézve költségvetést csökkentı hatással bír mert megszőnik a díjjal együtt 
járó anyagi elismerés. 

2. Környezeti és egészségi következményei:  

A Környezetvédelmi Díj szélesebb körben történı odaítélése hozzájárulhat a díjazott 
környezetében, szomszédjában élı családok ösztönzésére, lakókörnyezetük szebbé tétele 
érdekében. 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  

Nem mérhetı hatás 

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

A szabálysértésekrıl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerrıl szóló 2012. évi II. törvény 2012. április 15. napján történı hatályba lépésével 
szabálysértést nem rendelhet el önkormányzati rendelet. A szabálysértési rendelkezések 



miatti felülvizsgálat határideje az önkormányzati rendeletek esetében: 2012. május 31. 
Ezen határidı elmulasztása mulasztásban megnyilvánuló törvénysértést eredményezne. 

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

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi és tárgyi feltételek a Polgármesteri 
Hivatal Intézményirányító és Településfejlesztési Irodájánál adottak. 

 

Fentiekre tekintettel az elıterjesztés mellékletét képzı rendelet-tervezetet terjesztem a T. 
Képviselı-testület elé. 

 

 

Lajosmizse, 2012. május 16. 

 Basky András s.k. 
 polgármester 

 

 



Elıterjesztés melléklete 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (….) 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. 

 
 
 Basky András Kutasiné Nagy Katalin   
 polgármester jegyzı  
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2012. … 
 
 
 Kutasiné Nagy Katalin 
 jegyzı 


