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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete három 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 programja költségeinek finanszírozását Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati 
rendelet 11. melléklet „Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai céltartalék részletezése” 
táblázat „1. sor Környezetvédelmi Alap 3 766 722 Ft” sora terhére biztosítja. 
 
Az intézmények 2018. évi Környezetvédelmi Napra vonatkozó programjai az előterjesztés mellékletét 
képezik.  
 
 A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde programtervezetében a 
Környezet Munkaközösség több olyan programot szervez, melybe bevonják a szülőket, gyermekeket, 
dolgozókat egyaránt. Programjaik célja a környezetvédő magatartás, fenntarthatóság mélyítése, 
ismeretek szerzése, környezetünk megismerése. A szülők környezetvédelemmel kapcsolatos 
ismereteinek bővítésére Föld-napi totót töltetnek ki és jutalmazzák is a legeredményesebb szereplőket, 
mégpedig a témához szorosan kapcsolódóan esővízgyűjtő és komposztáló láda lesz az ajándék.  
Az óvodai dolgozók tanulmányi kirándulást terveznek Lakitelekre, Natura 2000 terület látogatására.  
A kirándulás buszköltségéhez és a Föld napi totó ajándékvásárlásához kérnek támogatást.  
 
 A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola ezévi Környezetvédelmi nap 
program-tervezetében többek között a fenntarthatóság gondolatköre és a „Zöld” szemléletmód átadása 
jelenik meg egyik fő célként. Alsó tagozatosok részére természetfilm vetítés, „Kreatív ötletek 
hulladékból” használati tárgyak készítése és szemétszedés lesz a program. Felső tagozaton „Zöldülj!” 
programot hirdettek- minden felsős diák zöld pólóban az iskola udvarán FÖLD feliratot képezve 
kifejezi az összefogást, Föld napi emblémát készítenek, öko-faliújságot alakítanak ki és az iskola-kert 
részének szebbé tételét tervezik. Virágpalánták, virágföld, kesztyűk, zsákok és műszaki lapok, 
kartonok vásárlásához kérnek támogatást 40 000 Ft. összegben.   
 
 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. Egynyári- és évelő virágok, virágföld, tápoldat 
vásárlásához kérnek támogatást.  
 
 Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára környezetvédelmi jeles napok témájú kvíz 
kérdésekből álló vetélkedőt szervez az intézménybe látogató gyerekek részére és virágosítja az 



intézményt. A vetélkedőn résztvevő gyerekek ajándékaira és az intézmény virágosításához kérnek 
támogatást. 
 
 A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal által készített program-tervezetben a 
klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és szemléletformálás kapott főszerepet. A Városi 
Környezetvédelmi Napon, azaz május 10-én a Művelődési Házban interaktív módon, elsősorban 
általános iskolai korosztályú gyerekek figyelmét kívánjuk felkelteni a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat klímasátrával, valamint Gyulai Zita helyi termelő lelkes bemutatkozásával. 
Szemléltetőeszközök által a gyerekek közelebb kerülhetnek a témához, magukénak érezhetik a 
problémát és gyakorlati útmutatást kaphatnak a kockázati tényezők megelőzésére.  
A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola környezetvédelem témakörében tartott 
háziversenyen jól teljesített osztályai jutalomként megtekinthetik a „Mesél az ég! – Karnyújtásnyira az 
Univerzum!” című Utazó Planetárium Kft. által prezentált előadást. Összesen 9 előadás kerül 
bemutatásra, 252 fő tud részt venni a programon, melynek költségei 120 000 Ft. E program 
megvalósításához kéri a hivatal az önkormányzat támogatását. 
 
 
 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 56 670 Ft, a Lajosmizsei Fekete István 
Sportiskolai Általános Iskola 40 000 Ft, Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális intézménye 40 000 Ft, Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
40 000 Ft és a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 120 000 Ft támogatásról terjesztett elő 
kérelmet.  
 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem T. Képviselő-testület elé: 
 

 
 

Határozat-tervezet 
 …. /2018. (….) ÖH. 
A 2018. évi Környezetvédelmi Nap  
program-tervezetének elfogadása   
              Határozat 
 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az intézmények 2018. évi  
Környezetvédelmi Napjának program-tervezetét, melynek költségigényét a Képviselő-testület 
a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 11. melléklet 
„Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai céltartalék részletezése” táblázat „1. sor 
Környezetvédelmi Alap 3 766 722 Ft” terhére biztosítja, melyből az intézmények 
Környezetvédelmi Nap programjainak megtartásához a Meserét Lajosmizsei Napközi 
Otthonos Óvoda és Bölcsőde részére …. Forint, a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai 
Általános Iskola részére ….. Forint, az EGYSZI részére …. Forint, a Művelődési Ház és 
Könyvtár részére …. Forint és a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal részére…….  
Forint összeget nyújt.  

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Fekete István 
Sportiskolai Általános Iskola részére megítélt támogatási összeget a Gyermekekért Plusz 
Alapítványon keresztül nyújtja és felhatalmazza a polgármestert, hogy Gyermekekért Plusz 
Alapítvánnyal a támogatási szerződést megkösse.  

 
Határidő: 2018. április 19. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 
 
Lajosmizse, 2018. április 11.             



                
               Basky András sk. 
                              polgármester  
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