Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2011(X. ) önk. sz. rendelete
a település környezetvédelmének szabályairól szóló 22/2007.(X.11.)
rendeletének módosításáról

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében, a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bekezdés c) pontjában és a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 31. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján Egyek tiszta, esztétikus településképének, valamint a környezet
rendjének és tisztaságának kialakítása, fenntartása és védelme érdekében, a helyi
körülményeket figyelembe véve megalkotott a település környezetvédelmének szabályairól
szóló 22/2007.(X.11.) rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbiakat
rendeli el:
1.§
A Rendelet 3.§ (2) bekezdésében , 10.§ (6) bekezdésében és a 23.§-ban az „Egyeki Szöghatár
Kht.” elnevezést Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft-re módosítja.
2.§
A Rendelet 18.§ (4) bekezdésében a” Hajdú-Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási
Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság „ elnevezést Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatósága elnevezésre módosítja.

3.§
A Rendelet 24.§ (2) bekezdését hatályon kívül helyezi helyébe az alábbi rendelkezés lép:
24.§ (2) Tilos a zöldterületek szennyezése. Szemetet, hulladékot csak az erre a célra felállított
tároló edényekben szabad elhelyezni. Tilos a játszóterek területén és annak 20 m-es
körzetében dohányozni.
4.§
A Rendelet 27.§-31.§ -ban foglaltakat hatályon kívül helyezi helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
27.§ A zajvédelem szabályai külön rendeletben kerültek meghatározásra.
5.§

A Rendelet 33.§ (1) bekezdését hatályon kívül helyezi helyébe az alábbi rendelkezés lép
33.§ (1) Aki a (2) bekezdésben meghatározott magatartási szabályokat, kötelezettségeket és
tilalmakat megszegi - amennyiben súlyosabbnak minősülő cselekmény nem valósul meg
- szabálysértést követ el és az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm.
rendelet szabályai szerint kell eljárni. A szabálysértés 50.000.- forintig terjedő
pénzbírsággal sújtható.
6.§
A Rendelet 33.§ (2) bekezdése az alábbi v.) ponttal egészül ki
33.§(2) Szabálysértést követ el az, s vele szemben az (1) bekezdés szerint kell eljárni, aki:
v.) aki játszóterek területén és annak 20 m-es körzetében dohányzik

7.§
A Rendelet számozása 32.§- ról 28.§ - ra a 33.§- ról 29.§- ra változik.

8.§.
Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Egyek, 2011.október 27.

_____________________
Dr. Miluczky Attila
Polgármester

_____________________
Csepreginé Kocsis Nóra
Jegyző

A rendelet kihirdetve: 2011.október 27.

_____________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

