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Ogy. határozat

a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó feltételek és lakosság i
feladatok meghatározásáró l

1. Az Országgyűlés felismerve, hogy szükség van egy, a lakókörnyezet rendezettségét és a
településeink élhetőbbé tételét biztosító országos szinten egységes jogszabály megalkotására ,

felkéri a Kormányt, hogy az e határozatban foglaltakra tekintettel 2013. június 2. napjáig
alkosson rendeletet, amelyben meghatározza az életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és
annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartásának, az ingatlan
állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának
biztosításának szabályait .

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.



Indokolás

A tapasztalat azt mutatja, hogy a lakókörnyezet rendbetételének, mint teljesítési kötelezettsé g
előírása pozitív társadalmi, környezeti, egészségügyi hatásai vannak . Pozitív a társadalmi
hatása, hiszen a szociális támogatásokat kérelmezőt, e feltétel vagy kötelezettség rávezeti a
lakókörnyezet rendbetételére és annak fenntartására is, ezáltal a társadalmi elvárásokhoz is
közeledik mind gondolkodásmódjában, mind viselkedésében . A társadalmi rétegek közötti
ellentéteket is csökkenti . Bevezetésével és érvényesítésével élhetőbb és rendezetteb b
lakókörnyezetek alakulnak ki, megelőzhetőek a rágcsálók elszaporodása, higiénikusabb ,
szebb településeket eredményezhet . Sajnos e lehetőséget a törvény az önkormányzato k
sajáthatáskörébe utalja, így nagyon sok helyen, pont ott ahol a legnagyobb szükség lenne erre ,
nem alkották, alkotják meg. Éppen ezért a többségi társadalom és az önkormányzat érdekébe n
az áll, hogy egységesen, magasabb, törvényi szinten el ő írásként jelenjen meg és a jogosultság
mellé kötelezettség is társuljon.



országgyűlési képviselő

Képviselő i önálló indítvány

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Mellékelten — az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28 . § (4) bekezdése
alapján — benyújtjuk a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó feltétele k
és lakossági feladatok meghatározásáról szóló határozati javaslatot .

A javaslat indokolását csatoljuk.

Budapest, 2013 . március 2

aráth Zsolt
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Vágó Sebestyén
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