
Balaton Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2013.(XII.5.) önkormányzati rendelete

a helyi környezet- és természet védelméről  szóló 5/2008. (XII.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról

(tervezet)

Balaton  Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  környezet  védelmének  általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás, a
hulladékról  szóló  2012.  évi  CLXXXV.  tv.  35  §-ban  kapott  felhatalmazás  alapján,
Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  10.  §  (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

A Rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„Az égetés során a helyben (telken belül, illetve az azt határoló közterületen) keletkezett
avar, kerti hulladék semmisíthető meg.
A kerti hulladékkal együtt kommunális és ipari eredetű hulladék vagy veszélyes hulladék
(műanyag, gumi, vegyszer, festék illetve ezek maradékai) nem égethető.”

2. §.

A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„A zajforrásokat úgy kell üzemeltetni, hogy azok zajkibocsátása a környezeti zaj, és rezgés
elleni  védelem  egyes  szabályairól  szóló  284/2007.  (X.29.)  Korm.  rendeletben  és  4.
mellékletében meghatározott zajterhelési határértéket ne haladja meg.”

3. §.

A Rendelet 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„Veszélyes hulladék, állati hulla csak a kijelölt helyen és a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvényben meghatározott módon szállítható, helyezhető el, illetve semmisíthető
meg.”

4. §.

A Rendelet 17.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatását vonja maga után, és 30.000 forintig terjedő
közigazgatási bírsággal sújtható az a személy, aki
- az e rendelet 4. § (2) bekezdésében foglaltakat nem tartja be, és a tisztántartásról nem
gondoskodik.
- a 4. § (6) bekezdésében foglaltakat nem tartja be.
- az 5. § (1) bekezdésében foglalt csúszásmentesítést nem végzi el.
- a 6. § (2) bekezdésében foglaltakat engedély nélkül végzi.
- közterületen állatot legeltet, gépjárművet mos.
-  kommunális hulladékot nyílt  téren éget,  illetve a 7. § (1-4) bekezdéseiben foglaltakat
megszegi.”
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5. §.

Hatályát veszti a Rendelet 1. §-a.
Hatályukat vesztik a Rendelet 4. § (3) – (5) bekezdései.
Hatályukat vesztik a Rendelet 6. § (1), (3) és (6) bekezdései. 
Hatályukat vesztik a Rendelet 8. § (2)-(6) bekezdései.
Hatályát veszti a Rendelet 11. § (3) bekezdése.
Hatályát veszti a Rendelet 14. §-a.
Hatályát veszti a Rendelet 16. § (3) bekezdése.
Hatályát veszti a Rendelet 1. melléklete. 

Záró rendelkezés

6. §

Ez a rendelet 2013. december 5. napján lép hatályba, és 2013. december 6. napján hatályát
veszti.

Balaton, 2013. december 4.

       Udzeliné Murányi Enikő Dr. Fógel Henrietta
     polgármester jegyző

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Balaton, 2013. december 5.

            Dr. Fógel Henrietta
jegyző
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