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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2020. március 19-i ülésére 
 

 
Tárgy: A 2020. évi Környezetvédelmi Nap program-tervezetének elfogadása 
Üsz.: LMKOH/5269-7/2020. 
 
   
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
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. Ez idei évben vasárnapra esik, így május 8. pénteki napon 
javasolnám annak megtartását. 
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 öt 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. 
 
Tavaly évben felülvizsgálat alá került a Rendelet, melyet elsősorban a Rendelet 2. mellékletét képező 
„Lajosmizse város helyi jelentőségű természetvédelmi területeinek és védett természeti értékeinek 
természetvédelmi kezelési terve” 10 éves felülvizsgálata, a megváltozott jogszabályi környezet 
indokolt, továbbá új szabályok megalkotása a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő 
tevékenységekre- és a közterületen megtartott rendezvényekre vonatkozóan. A 2019. december 12-i 
soros ülés 4. napirendi pontjaként előterjesztett anyagban „IV. A rendelet módosítást nem érintő, de a 
jövőre vonatkozó gyakorlati elképzelések” címmel megjegyzést tettem arra vonatkozóan, hogy a helyi 
környezetügy élénkítése érdekében a jövőben szívesen fogadnánk olyan kezdeményezéseket, kreatív 
ötleteket, program-tervezeteket intézményeink részéről, melyek a lakosság minél szélesebb körét 
megmozgatja e fontos témakörben.  
 
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 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 11. 
melléklet „Lajosmizse Város Önkormányzat 2020. évi kiadásai Céltartalék részletezése” táblázat „3. 
Környezetvédelmi Alap 7 297 558 Ft” sora terhére tudja biztosítani. 
 
Az intézmények 2020. évi Környezetvédelmi Napra vonatkozó programjai az előterjesztés mellékletét 
képezik.  
 
 A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsődében minden csoport projektekkel 
készül, mely egy, vagy akár több hetes lehet. A Környezetvédelmi nap tulajdonképpen összefoglalja az 
egész évi környezettudatos nevelést. Május elején a családoknak meghirdetnek egy kreatív pályázatot, 
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ahol a téma az újrahasznosítás lesz. A beérkező műveket kiállítják az óvoda aulájában. Minden pályázó 
kap egy ajándékot, amit újrahasznosított anyagból készítenek el. 
A családok részére ezen túl olyan totót állítanak össze, amely kitöltése közben tájékozódnak az 
újrahasznosításról, szelektív gyűjtésről, környezetünk teljesebb megismeréséről. Fogalmakkal 
találkoznak, amelyeket szükséges tudni minden tudatos környezetvédőnek. A totó értékelése szintén a 
környezetvédelmi napon lesz. Minden szülő a saját csoportjáért játszik. Az értékelésnél figyelembe 
veszik a részt vevő szülők számát, és a totó kitöltésének helyességét. A csoportok olyan ajándékokban 
részesülnek, ami segíti őket a környezet játékos megismerésében. 
A projekt zárását 2020. május 21-re tervezik. Ekkor a Központi óvoda udvarán találkozna az összes 
lajosmizsei kisóvodás – a Szent Lajos úti, és a Rákóczi úti és a Felsőlajosi tagintézmény óvodásai is! 
Az idei évben vendég óvodapedagógusokat is hívnak a régió Zöld Óvodáiból, akik betekintést nyernek 
az itteni jó gyakorlatokba.  
A Környezet munkaközösség játékokat szervez erre az alkalomra, amelynek témája a szelektív 
hulladékgyűjtés és az újrafelhasználhatóság. A környezetvédelmi nap lebonyolításához igényelnek 
támogatást. 
 
A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola környezetvédelmi napjának tervezetének 
mottója: „Minden élőlénynek adnia kell és kapnia. Levegőt, vizet, tápanyagot. Mindennek kapcsolatba 
kell lennie a környezetével. Ez az élet definíciója.”  
Május 8-án „Zöldítő! ” programot hirdetnek: minden diák jöjjön zöld színű ruhába. Szemétszedés lesz 
az iskola környékén. Papír-és PET palack gyűjtést tartanak, és szelektív hulladékgyűjtőket helyeznek el 
az iskola több pontján.  
Tervezik az iskola belső udvarának szebbé tételét, az iskolakert egynyári növényekkel való beültetését, 
az iskola bejáratánál található virágládák beültetése utáni örökbefogadását. Raklapból komposztálót 
készítenek. Évfolyamonként ügyességi és játékos környezetvédelmi témájú programokkal készülnek. 
Virágpalánták, virágföld vásárlásához támogatást kérnek.   
 
 
 
 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 8-ára meghívott vendége az Argosz 
Állatvédelmi Egyesület Kecskemétről, akik évek óta a Lajosmizsei Napok szabadtéri 
rendezvénysorozatának résztvevői. Mentett állataik szocializációs eredményeit hivatottak bemutatni. Az 
egyesület elnöke és kollégái az állatmentésről, állatvédelem, oktatás állatoknak és tulajdonosaiknak, 
illetve a felelős állattartásról tart előadást és engedelmességi bemutatót az iskolás gyerekeknek. Az 
intézmény előterében környezetvédelmi kiállítás tekinthető meg. Az előadás és bemutató tiszteletdíjára, 
útiköltségére, az intézmény virágosítására valamint a környezetvédelmi kiállítás anyagának 
kölcsönzésére igényelnek támogatást. 
 
 A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal által készített idei program-tervezetben kőládák 
közterületi rendezése, beültetése és őszi faültetés szerepel. A faültetés egy nemes civil 
kezdeményezéshez, a „10 millió fa” elnevezésű programhoz kapcsolódik, melynek ötletgazdája Bojár 
Iván András. A faültetés fontosságára, sőt elkerülhetetlenségére hívja fel a figyelmet, továbbá 
cselekvésre buzdít: mi is csatlakozzunk a nemzetközi viszonylatban egyre sokasodó pozitív példákhoz.  
Jelenleg az összes megyeszékhelyen létezik már a „10 millió fa” közösség, ahol megszervezik a helyi 
ültetéseket, koordinálják a földterületi felajánlásokat, a kertészek és erdőmérnökök pedig gondoskodnak 
a szakszerűségről, akár a magoncok kezeléséről, akár a későbbiekben az ültetésről legyen is szó.  
Egyénenként is sokat tehetünk a környezetért. Ha valaki a saját kertjében elültet egy fát az „Egy fő-egy 
fa” elv alapján, máris hozzájárult a nagy cél megvalósításához, hisz nem lehet eléggé hangsúlyozni, 
ideje, hogy cselekedjünk, és közösen bezöldítsük fákkal az országot. 
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A Városház téri Mátyás király szobor körüli-, az Árkád étterem és a társasház közötti részen lévő-, 
valamint a Közös Önkormányzati Hivatal bejáratánál összesen 11 darab kőláda a „Zöld Város projekt” 
kapcsán eredeti helyéről elkerül. A hivatal ezeket a kőládákat a Dózsa Gy. útra a Szigma előtti 
kerékpárút és főút között zöldterületre kívánná áthelyezni és a Gyenes Kertészettől vásárolt virágokkal 
saját maga beültetni.  
Az ősz folyamán kerülne sor a faültetésre. A fafaj meghatározását és a terület kijelölését a „Zöld Város 
projekt” kivitelezése befolyásolhatja, ezért nem a Környezetvédelmi Nap időpontjában, hanem egy 
későbbi időpontban lesz a faültetés.  
A faültetés (jövőbe fektetés) eszmeiségével egyetértve, annak üzenetét minél szélesebb körhöz 
eljuttatva, jó példával elől járva a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal kezdeményezését 
támogatva a Képviselő-testület felé megfontolás tárgyává kívánjuk terjeszteni, hogy a jövőben   

- a településen újonnan születő gyermekek részére, és vagy  
- minden 90. életévét betöltött helyi lakos részére a település fát ültessen.  

 
A faültetést saját forrásból és a Képviselő-testülettől kért támogatásból kívánja megvalósítani a hivatal.  
 
 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 40 000 Ft, a Lajosmizsei Fekete István 
Sportiskolai Általános Iskola 50 000 Ft, Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális intézménye 40 000 Ft, Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 70 
000 Ft és a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 50 000 Ft támogatásról terjesztett elő kérelmet.  
 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem T. Képviselő-testület elé: 
 
 

Határozat-tervezet 
 …. /2020. (….) ÖH. 
A 2020. évi Környezetvédelmi Nap  
program-tervezetének elfogadása  

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az intézmények 2020. évi  
Környezetvédelmi Napjának program-tervezetét, melynek költségigényét a Képviselő-testület 
a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklet 
„Lajosmizse Város Önkormányzat 2020. évi kiadásai Céltartalék részletezése” táblázat „3. 
Környezetvédelmi Alap 7 297 558 Ft” sora 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 
…. Ft, 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: 2020. március 19. 
 Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 
 
Lajosmizse, 2020. március 12.             
                
               
              Basky András sk. 
                              polgármester 
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Előterjesztés melléklete 
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