Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
a környezet, valamint a táji-természeti és művi értékek helyi védelméről szóló
33/2008. (XII. 18.) rendelet módosítására

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban:
Kvtv.) 46. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezeti zaj és rezgés
elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet, a környezeti
zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM
együttes rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és
rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, az
kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.)
Kormányrendelet, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XI. 23.)) Kormányrendelet, az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdése,
az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII. 13.) FVM
rendelet alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva az egészséges környezet fenntartása, a jellegzetes táji-természeti elemek
fennmaradásának elősegítése, a sajátos helyi jellegzetességeket hordozó létesítmények
megőrzése érdekében az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A rendelet 13. §. (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) Avar és kerti hulladék égetéssel történő megsemmisítésére március 1. – május 31.
között, valamint október 1. – november 30. között, ünnepnapok kivételével,
kizárólag pénteken 8,00 – 16,00 óra között, valamint szombaton 8,00 – 16,00 óra
között kerülhet sor.

2. §. A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szajol, 2017. november 15.
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Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendeletéhez
a környezet, valamint a táji-természeti és művi értékek helyi védelméről szóló
33/2008. (XII. 18.) rendelet módosításáról

1. §-hoz
A jelenleg hatályos rendelkezések módosítására azért van szükség, mert a látási viszonyok
ezen időszakokban nagyrészt nem megfelelőek, így nehezebb a szükséges biztonsági
intézkedéseket megtenni, illetve a károkat megelőzni.

2. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezés.
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