
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

hatáskörében eljáró Polgármester
14/2020. (VI. 3.) számú 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 Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Pilisvörösvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett vészhelyzetre
tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdésének a) pontjában és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
1. § (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) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
 
„1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed Pilisvörösvár város közigazgatási területére és azon belül minden jogi és természetes személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, társaságra, állampolgárok és jogi
személyek alkalmi és állandó társulásaira, továbbá valamennyi ingatlanra, ingatlantulajdonosra és használóra.”
 
(2)  Hatályát veszti a Rendelet 1. § (2)-(7) bekezdése.
 
2. § (1) A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
 
„2. § (1) A rendelet célja:
Pilisvörösvár Város közigazgatási területén a köztisztaság a településtisztaság biztosítása, fenntartása, az épített környezet védelme a település területén belül keletkező települési szilárd, folyékony és lakossági inert
hulladék kezelése, az ezzel kapcsolatos feladatok, kötelezettségek és tilalmak rendezése a helyi sajátosságoknak megfelelően.”
 
(2) A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
 
„2. § (2) A köztisztaság és a települési környezet fenntartása elsőrendű közegészségügyi érdek, ezért ennek előmozdításában mindenki köteles hathatósan közreműködni, a szennyeződést, fertőzést eredményező
tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni.

a) Tilos a hulladékot elhagyni, a gyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.”

(3) Hatályát veszti a Rendelet 2. § (3)-(5) bekezdése.
 
3. § Hatályát veszti a Rendelet 3. §-a.
 
4. § Hatályát veszti a Rendelet 15-25. §-a.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

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

Pilisvörösvár, 2020. június 3.
 
        Dr. Fetter Ádám                                                      Dr. Udvarhelyi István Gergely
          polgármester                                                                           jegyző
 
 
Ez a rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) rendeletének 42. §-a alapján kihirdetésre került: Pilisvörösváron, 2020.
június 3. napján.
Pilisvörösvár, 2020. június 3.
                                                                                    Dr. Udvarhelyi István Gergely
                                                                                                          jegyző
 
 
 
 

 

 
 


