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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelete
a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a

település tisztaságáról és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás
kötelező igénybevételéről szóló 3/2015. (II. 06.) önkormányzati rendelet

módosításáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában, a környezet védelmének általános szabályairól 1995. évi LIII. tv.
46. § (1) bekezdés c) pontjában, és a hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 35. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi
környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település
tisztaságáról és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló 3/2015. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosítására az
alábbi rendeletet alkotja:

1. § A helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a
település tisztaságáról és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló 3/2015. (II. 06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

 „13. § (1) Az avar és kerti hulladék megsemmisítése házi komposztálással,
közszolgáltatóval történő elszállítással és égetés útján történhet.”

2. § A Rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„13. § (2) Az avart és a kerti hulladékot csak október 1. és november 30. között,
valamint március 1. és május 15 között, pénteki napokon, 12.00 órától 20.00

óráig, jól kialakított tűzrakóhelyen és telken szabad égetni úgy, hogy az az emberi
egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne

okozzon.”

3. § (1) Ez a rendelet 2017. március 1. napján lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

 
Pilisvörösvár, 2017. január 26.

        Gromon István        dr. Krupp Zsuzsanna
        polgármester        jegyző
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Jelen rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.)
önkormányzati rendeletének 42. §-a alapján kihirdetésre került:
Pilisvörösváron, 2017. január 27. napján.

Pilisvörösvár, 2017. január 27.

        dr. Krupp Zsuzsanna
        jegyző


