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1. számú előterjesztés Lajosmizse Város Polgármestere részére 
2021. április 29. 

 
Tárgy: A 2021. évi Környezetvédelmi Nap program-tervezetének elfogadása 
Iktatószám.: LMKOH/5743-8/2021. 
 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 
27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, 
amely az alábbiak szerint rendelkezik.  
 
„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 
közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 
közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 
települést is érinti.” 
 
A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése egyértelműen rendelkezik arról, hogy 
veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének (fővárosi, megyei 
közgyűlésnek) feladat- és hatáskörét a polgármester (főpolgármester, megyei közgyűlés 
elnöke) gyakorolja az ott megjelölt kivétellel. Mindezek alapján sem a képviselő-testület, 
sem a bizottságok ülésének az Mötv. szerinti összehívására nincs lehetőség, a képviselő-
testület valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-testületnek 
veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre.  
 
A polgármester a Képviselő-testület tagjaival egyeztethet a döntésének meghozatala előtt. 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelemről szóló 
7/2008. (III.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. §-a rendelkezik a 
Környezetvédelmi Nap tartásáról, mely minden évben május 10-e.  
A Rendelet értelmében a Környezetvédelmi Nap a helyi környezetvédelmi cselekvés nyilvános 
fóruma. Rendezvényei elősegítik az Önkormányzat Környezetvédelmi programjában szereplő 
célok és feladatok nyilvánosságra hozatalát, a lakosság tájékoztatását, környezetvédelmi 
előadások tartását, a környezetvédelem-és egészséges életmód szemléletének kialakítását. A 
Rendelet szabályozza, hogy a Környezetvédelmi Nap szervezési-rendezési feladatait 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára látja el az Önkormányzat egészségügyi, 
gazdasági, közigazgatási, oktatási-nevelési, szociális feladatokat ellátó intézményeik, a köz-, a 
magán és a civil szféra szereplőinek teljes bevonásával. 
Az intézmények többsége ilyenkor (évek óta) virágosít, szebbé teszi környezetét. Ennek oka 
talán az, hogy Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hat évvel ezelőtt 
módosította a Környezetvédelmi Nap időpontját. A május 31-i időpont helyett a Madarak és 
Fák Napját, május 10-ét látta kedvezőbbnek, abból a meggondolásból, hogy az intézmények 
virágosítása már hónap elején megtörténhessen, melyhez előzetesen hozzájárulás kérhető a 
Képviselő-testülettől. 
 
A Környezetvédelmi Nap megrendezéseinek költségeiről az Önkormányzat gondoskodik 
tárgyévi költségvetésében a Környezetvédelmi Alap terhére.   
A Környezetvédelmi Nap programja költségeinek finanszírozását Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II.25.) 
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önkormányzati rendelet 11. melléklet „Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. évi kiadásai 
Céltartalék részletezése” táblázat „2. Környezetvédelmi Alap 6 360 049 Ft” sora terhére tudja 
biztosítani. 
 
Az intézmények 2021. évi Környezetvédelmi Napra vonatkozó programjai az előterjesztés 
mellékletét képezik.  
 
 A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsődében a tematikus hét 
keretében a gyermekek játékos tevékenységek keretében ismerkednek a környezetvédelemmel, 
újrahasznosítással. Játékos foglalkozások, vetélkedők, újrahasznosított anyagokból kiállítás 
szervezése valósul meg, ezen kívül környezetvédelemmel kapcsolatos totót játszanak ahol az 
első hat helyezett tárgyjutalomban részül. A környezetvédelmi nap lebonyolításához 
igényelnek támogatást, melyből virágot szeretnének vásárolni. 
 
 Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézménye hagyományszerűen megrendezi az Intézményi Zöld Napot, amikor szebbé teszik 
az Idősek Pihenő Parkját, az intézmény körüli zöldfelületeket, közterületeket. Egynyári- és 
évelő virágok, virágföld, tápoldat vásárlásához kérnek támogatást. 
 
 Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára május 10-ére meghívott vendége az 
Argosz Állatvédelmi Egyesület Kecskemétről, akik évek óta a Lajosmizsei Napok szabadtéri 
rendezvénysorozatának résztvevői. Mentett állataik szocializációs eredményeit hivatottak 
bemutatni. Az előadás és bemutató tiszteletdíjára, útiköltségére, az intézmény virágosítására 
igényelnek támogatást. 
 
 A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal fontosnak tartja a jövő generáció 
környezetvédelmi szemléletformálását, annak a pedagógiai folyamatnak a szükségességét, 
melynek során formálódik gyermekeink természet- és környezetszemlélete, környezettudatos 
magatartása, attitűdje és kialakul a környezetért felelős életvitelük. A környezeti konfliktusok 
feltárásával zöld érdekek érvényesítésére kell nevelni a tanítványokat. Ezt mint alapvető célt 
fogalmazta meg a nevelési programjában a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános 
Iskola, melyhez a hivatal csatlakozni kíván. A környezetvédelmi nap célja a környezetvédelem 
és természetvédelem népszerűsítése, vetélkedők szervezése, tudatformálás, lakóhelyünk 
védelme, károsodásuk megelőzése, takarékosabb gazdálkodásra nevelés a különböző energia 
felhasználásokkal, a veszélyes hulladékok megismertetése, levélhulladék hasznosítása, 
szelektív hulladékgyűjtés fontosságára történő felhívás. A program végén mindenki visz egy 
szerinte kidobásra váró dolgot, amiből aztán különböző hasznos tárgyakat készítenek, melyből 
kiállítást szerveznek és a legjobb alkotókat díjjal értékelik. Ezen évben az iskolakertben 
virágok, zöld növények ültetése is megvalósul. 
 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évben fentiekre tekintettel támogatni 
kívánja ezen célkitűzések megvalósítását az idei környezetvédelmi nap keretében, erre 
tekintettel 50.000 Ft összeget igényelne, hogy virágföld és virágok vásárlásával segíteni tudja 
az iskolában megvalósuló környezetvédelmi napot. 
 
Ezen felül mivel a Városház tér felújítása megtörtént, ezért a hivatal a Városháza melletti 
kiskertet megújítaná, ezért virágok, virágföld, mulcs és növények vásárlására még 50.000 Ft 
összeget igényelne. 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 50 000 Ft, a Lajosmizse Város 
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális intézménye 190 700 Ft, Lajosmizse 
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Város Művelődési Háza és Könyvtára 60 000 Ft és a Lajosmizsei Közös Önkormányzati 
Hivatal 100 000 Ft (Hivatal által iskolai programra 50 000 Ft, saját felhasználásra 50 000 Ft) 
támogatásról terjesztett elő kérelmet.  
 
Lajosmizse, 2021.04.22. 
 

Polgármesteri döntéshozatal: 
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar 
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész 
területére veszélyhelyzetet hirdetett ki a 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletével 2021. február 
8-tól.  
 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján „(4) Veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke 
gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 
települést is érinti. 
 
Az előterjesztés áttekintését követően fenti hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

 
………./2021. (…….)Polgármesteri Határozat 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel 
a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021. (I.29.) Kormányrendeletben foglaltakra Lajosmizse Város Polgármestereként – 
a Képviselő-testület döntési hatáskörébe tartozó ügyben- „A 2021. évi Környezetvédelmi 
Nap program-tervezetének elfogadása” tárgykörben az alábbi határozatot hozom: 

 
H A T Á R O Z A T – T E RVEZET 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró 
polgármesterként elfogadom az intézmények 2021. évi Környezetvédelmi Napjának 
program-tervezetét, melynek költségigényét Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II.25.) önkormányzati 
rendelet 11. melléklet „Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. évi kiadásai Céltartalék 
részletezése” táblázat „2. Környezetvédelmi Alap 6 360 049 Ft” sora terhére biztosítom, 
melyből az intézmények Környezetvédelmi Nap programjainak megtartásához a Meserét 
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde részére ….Forint, az EGYSZI részére  
Forint, a Művelődési Ház és Könyvtár részére …. Forint és a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal részére…….  Forint összeget nyújtok.  

 
Határidő:Azonnal 
Felelős:Polgármester 

Lajosmizse, 2021. április 29. ……………. óra. 
 
                          Basky András 
                                                                                                       polgármester 
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Előterjesztés melléklete 
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