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ELŐTERJESZTÉS 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. március 17-i ülésére 
 

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete a város 
közterületeinek tisztántartásáról szóló 14/2005. (IV.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Üsz.:LMKOH/3598-2/2022. 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság 2021. október 6-i ülésén 
tárgyalta az Iskola-tó környezete és a Központi Park használatának rendje tárgyú előterjesztést, amelyben a közterületek 
használatára és tisztántartására vonatkozó rendeletek módosítására vonatkozó irányokat kívántuk meghatározni. 
Jelen előterjesztésben a két Bizottság ülésén konszenzusként kialakult szabályozási módosítások átvezetését tartalmazza a 
város közterületeinek tisztántartásáról szóló rendelet módosításával. 
 

1. Általános indokolás  

A Lajosmizse Város Környezettudatos és innovatív fejlesztése c. beruházás kapcsán elkészült, felújított 
közterületek használatának a rendje a meglévő, közterületek használatára és tisztán tartására vonatkozó 
rendelet kisebb módosítását igényli, amelynek alapját a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Mezőgazdasági, 
Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság 2021. október 6-i ülésén meghozott határozatok képezik. 

  
2. Részletes indokolás 

1.§-hoz 
A rendelet bevezető része pontosításra került, mert az alaprendelet megalkotás óta (2005) hatályba léptek a 
jogszabályszerkesztésről szóló új központi szabályok (Jat. IRM rendelet ) 2010-2011-ben, melyek a rendelet 
bevezető részére taxatív tagolási előírásokat tartalmaznak.  

  
2.§-hoz 

A rendelet 5. §-a kiegészül a (3) és (4) bekezdéssel, melyekben szabályozásra kerül a rendelet mellékleteire 
történő hivatkozás, mely szerint az  1. melléklet tartalmazza a játszóterek használati rendjét, míg az újként 
beépülő 2. melléklet  szabályozza az Iskola-tó környezete és a Szabadság téri Központi Park használatának 
rendjét. 

3. § -hoz 

Az (1) bekezdés az 1. melléklet módosítását tartalmazza, ahol a 4. pontban javításra kerül a helyesírásilag 
rosszul használt szeszes ital kifejezés, valamint a 6. pontban hatályon kívül helyezésére kerül a korábbi helyi 
állattartási rendeletre és a közparkra történő hivatkozás, mert azt már korábban hatályon kívül helyezte az 
Önkormányzat.   

A (2) bekezdés a rendelet kiegészítése a 2. melléklettel, mely tartalmazza az Iskola-tó és környezete, valamint 
a Szabadság téri Központi Park használatának rendjét. 

4. §-hoz 

Technikai dereguláció az a) pontban a korábbi rendelet hatályon kívül helyezése, a b) 
pontban az 1 melléklet [Melléklet a 14/2005. (IV. 21.) rendelethez] szövegrész LocLexben 
„szövegként” megjelenő részének hatályon kívül helyezése. 

5. §-hoz 
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A rendelet hatályba lépéséről szóló szabályozás. 
 
A rendelet tervezet előzetes hatásvizsgálata: 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett 
hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható követelményeit. Az 
előzetes hatásvizsgálat eredményéről a testületet tájékoztatni kell. 
 
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 

A rendelet-tervezet az újonnan kialakított, illetve felújított közterületek szabályos, higiénikus, tartósságot biztosító 
használatát és kulturált együttélés kereteit kívánja megteremteni.  
 

2. Környezeti és egészségi következményei: 
Az érintett közterületek használati szabályainak meghatározása, illetve pontosítása a kulturált és tartósan egészséges 
környezet megteremtését kívánják szolgálni. 
 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
A tervezett jogszabály többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet. 
 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: 
A tervezett jogszabály megalkotásának hiányában a kialakított közterületeken a kulturált együttélés és használat feltételei 
bizonytalanok, esetenként tisztázatlanok maradnak. 

     
 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
A meglévő hivatali létszámban a személyi, szervezeti, tárgyi feltételek adottak. A pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 

 
 
A fentiekre tekintettel az előterjesztés melléklete szerinti rendelet-tervezet elfogadására teszek javaslatot a T. Képviselők 
részére a hozzá csatolt indokolással együtt.   
 
Lajosmizse, 2022. március 4. 
 

Basky András sk. 
polgármester 
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előterjesztés melléklete 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 
a város közterületeinek tisztántartásáról szóló 14/2005. (IV.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § 
(4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított 
véleményezési jogkörben eljáró Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi 
Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.m 
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, az 1. melléklet 3.1.j) 
pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai 
Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

A város közterületeinek tisztántartásáról szóló 14/2005. (IV. 21.) önkormányzati rendelet bevezető része 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. 
§ (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított 
véleményezési jogkörben eljáró Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi 
Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.m 
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, az 1. melléklet 3.1.j) 
pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai 
Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:” 

2. § 

A város közterületeinek tisztántartásáról szóló 14/2005. (IV. 21.) önkormányzati rendelet 5. §-a a következő (3) 
és (4) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) A játszóterek használati rendjét a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

(4) Az Iskola-tó környezete és a Szabadság téri Központi Park használatának rendjét a rendelet 2. melléklete 
tartalmazza.” 

3. § 

(1) A város közterületeinek tisztántartásáról szóló 14/2005. (IV. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. 
melléklet szerint módosul. 

(2) A város közterületeinek tisztántartásáról szóló 14/2005. (IV. 21.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet 
szerinti 2. melléklettel egészül ki. 

4. § 
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Hatályát veszti a város közterületeinek tisztántartásáról szóló 14/2005. (IV. 21.) önkormányzati rendelet 
a) 10. § b) pontja, 
b) 1. melléklet szövege. 

5. § 

Ez a rendelet 2022. április 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. 
 
 

Basky András       dr. Balogh László  
polgármester      jegyző 
 

 
A kihirdetés napja: 2022. …………. 
 

dr. Balogh László  
jegyző 
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1. melléklet 

1. A város közterületeinek tisztántartásáról szóló 14/2005. (IV. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 4. pont 
helyébe a következő pont lép: 

„4. Tilos a játszótereken, illetve annak 50 méteres körzetén belül dohányozni, kivéve a dohányzásra kijelölt 
helyeken. Tilos a játszótereken szeszes italt, valamint kábítószert, vagy bódító hatású anyagot fogyasztani.” 

2. A város közterületeinek tisztántartásáról szóló 14/2005. (IV. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 6. pont 
helyébe a következő pont lép: 

„6. Tilos játszótér területére – a vakvezető eb kivételével - állatot bevinni, vagy beengedni.” 
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2. melléklet 

„2. melléklet 

Az Iskola-tó környezete és a Szabadság téri Központi Park használatának rendje 

Iskola-tó környezete 

1. Gépjárművek közlekedése, parkolása: 

1.1. Sport utca, Május 1 út, Mizsei utca közterületek burkolata melletti burkolatlan felületet alkalmi parkolás 
céljából igénybe lehet venni. Az igénybevétel nem irányulhat folyamatos haladásra, áthajtásra; annak során a 
zöldfelületet károsítani nem szabad. 

1.2. A Városháza mögött, az Attila utca folytatásában lévő burkolat melletti burkolatlan felületet alkalmi parkolás 
céljából igénybe venni nem szabad. 

1.3. Az Iskola-tó körüli gyalogos sétány burkolatára ráhajtani kizárólag rendezvény alkalmával, a rendezvény 
szervezője hozzájárulásával szabad. 

2. Kutyasétáltatás: 

2.1. Kutyák a jogszabályi előírások betartása mellett az Iskola-tó körüli burkolt sétányon sétáltathatók rövid póráz 
használatával; a gyalogos és kerékpáros közlekedés figyelembe vételével. 

2.2. Kutyák a sétány és a Mizsei utca közötti dombos, fűzfás területen sétáltathatók hosszú pórázon. 

2.3. Kutyákat a sétányon belül sétáltatni, a tó vizébe beengedni, úsztatni nem szabad. 

Szabadság téri Központi Park 

3. Gépjárművek közlekedése, parkolása: 

Gépjárművel közlekedni, parkolni kizárólag a park területén kívül, a burkolt, illetve murvázott felületeken szabad, 
ami alól kivételt képeznek az önkormányzati parkfenntartás gépjárművei. 

4. Kutyasétáltatás:  

Kutyák a jogszabályi előírások betartása mellett, a kijelölt, részben burkolt felületű sétányokon sétáltathatók 
rövid póráz használatával; a gyalogos és kerékpáros közlekedés figyelembe vételével.”
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Részletes indokolás 

Az 1–5. §-hoz, az 1. melléklethez és a 2. melléklethez  
A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi 
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 
20. § (3) bekezdésében foglaltak alapján: „Az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, a 
megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a Nemzeti 
Jogszabálytárban kell közzétenni.”  
  

Erre tekintettel a város közterületeinek tisztántartásáról szóló 14/2005. (IV.21.) rendelet 
rendelet 2022. március 17-i Képviselő-testületi ülésre beterjesztett módosításának indokolását az 

alábbiakban teszem közzé: 
  

1. Általános indokolás  

A Lajosmizse Város Környezettudatos és innovatív fejlesztése c. beruházás kapcsán elkészült, felújított 
közterületek használatának a rendje a meglévő, közterületek használatára és tisztán tartására vonatkozó 
rendelet kisebb módosítását igényli, amelynek alapját a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Mezőgazdasági, 
Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság 2021. október 6-i ülésén meghozott határozatok képezik. 

  
2. Részletes indokolás 

1.§-hoz 
A rendelet bevezető része pontosításra került, mert az alaprendelet megalkotás óta (2005) hatályba léptek a 
jogszabályszerkesztésről szóló új központi szabályok (Jat. IRM rendelet ) 2010-2011-ben, melyek a rendelet 
bevezető részére taxatív tagolási előírásokat tartalmaznak.  

  
2.§-hoz 

A rendelet 5. §-a kiegészül a (3) és (4) bekezdéssel, melyekben szabályozásra kerül a rendelet mellékleteire 
történő hivatkozás, mely szerint az  1. melléklet tartalmazza a játszóterek használati rendjét, míg az újként 
beépülő 2. melléklet  szabályozza az Iskola-tó környezete és a Szabadság téri Központi Park használatának 
rendjét. 

3. § -hoz 

Az (1) bekezdés az 1. melléklet módosítását tartalmazza, ahol a 4. pontban javításra kerül a helyesírásilag 
rosszul használt szeszes ital kifejezés, valamint a 6. pontban hatályon kívül helyezésére kerül a korábbi helyi 
állattartási rendeletre és a közparkra történő hivatkozás, mert azt már korábban hatályon kívül helyezte az 
Önkormányzat.   

A (2) bekezdés a rendelet kiegészítése a 2. melléklettel, mely tartalmazza az Iskola-tó és környezete, valamint 
a Szabadság téri Központi Park használatának rendjét. 

4. §-hoz 

Technikai dereguláció az a) pontban a korábbi rendelet hatályon kívül helyezése, a b) 
pontban az 1 melléklet [Melléklet a 14/2005. (IV. 21.) rendelethez] szövegrész LocLexben 
„szövegként” megjelenő részének hatályon kívül helyezése. 

5. §-hoz 
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A rendelet hatályba lépéséről szóló szabályozás. 


