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Elıterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2012. október 25-i ülésére 

 

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) önkormányzati   
rendelete a város közterületeinek tisztántartásáról szóló 14/2005. (IV. 21.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 

Iktatószám: I/5434/8/2012. 

 

Tisztelt Képviselı-testület! 

 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a város közterületeinek tisztántartásáról 
szóló 14/2005. (IV. 21.) önkormányzati rendelete mellékletében leszabályozásra került a játszóterek 
használatának rendje. Jelen testületi ülés napirendi pontjai között szerepel a közterületek használatáról 
szóló 10/2010. (IV. 29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata. Ezt figyelembe véve, tárgykörét 
tekintve célszerő a játszóterek használatának rendjére vonatkozó elıírásokat a közterületek 
használatáról szóló rendeletben szabályozni. A Hatósági Iroda elıkészítette a közterületek 
használatáról szóló 10/2010. (IV. 29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról szóló új rendelet-
tervezetet, amibe beépítette a város közterületeinek tisztántartásáról szóló 14/2005. (IV. 21.) 
önkormányzati rendelet mellékletében szereplı játszóterek használatának rendjére vonatkozó 1-6. 
pontot.  

A mellékletben szereplı 7. pont az alábbi: „A köztisztaság megóvása, balesetek elkerülése érdekében 
a játszótereken szemetet, hulladékot csak az erre a célra rendszeresített győjtıedényekben szabad 
elhelyezni; tilos szennyezı, vagy az egészségre ártalmas anyagot kiönteni, elszórni, vagy eldobni.” E 
szöveg tartalmát tekintve megegyezik a város közterületeinek tisztántartásáról szóló 14/2005. (IV. 
21.) rendelet (Rendelet) 6. §-ával, mely kimondja, hogy „A város közterületein szemetelni, vagy a 
közterületet más módon beszennyezni, oda engedély nélkül hulladékot lerakni, a köztéri tárgyakat, a 
növényzetet rongálni, beszennyezni tilos.” 
A Rendelet alkalmazásában valamennyi játszótér közterület. 
A közterület felügyeletrıl szóló 1999. évi LXIII. törvény 27. § a) pontja értelmében „ közterület: a 
közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet 
rendeltetésének megfelelıen bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a 
magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, 
továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat.” 
 
 
Fentiekben leírtak alapján javaslom a Rendelet 5. (3) bekezdésének és a rendelet mellékletének 
hatályon kívül helyezését. 
 

Elızetes hatásvizsgálat: 

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

Nincs érdemi hatása. 

2. Környezeti és egészségi következményei:  

Nincs érdemi következménye. 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  

Nincs érdemi hatása, a szabálysértési hatáskör már korábban elkerült a jegyzıtıl. 
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4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

A rendelet megalkotására a párhuzamos szabályozás elkerülése érdekében volt szükség.  

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 Irodáján adottak. 

 

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

 

Lajosmizse, 2012. október 16. 

  
 Basky András s.k. 
 polgármester 



 4 

Elıterjesztés melléklete 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (...) önkormányzati 
rendelete Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a város 

közterületeinek tisztántartásáról szóló 14/2005. (IV. 21.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 
11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. w) pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 
véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 

 
1. § 

 
(1.) Hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a város       

közterületeinek tisztántartásáról szóló 14/2005. (IV. 21.) önkormányzati rendelet 
5. § (3) bekezdése. 

 
(2.) Hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a város 

közterületeinek tisztántartásáról szóló 14/2005. (IV. 21.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 10/2009. (IV.23.) önkormányzati rendelete. 

 
 

2. §  
 

(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 

 
 
Kihirdetés idıpontja: 2012. október … 
 
 
            Kutasiné Nagy Katalin  
             jegyzı 
 
 
 
 


