2/1996.(II.27.) KT. számú rendelet
A Környezetvédelem és Településtisztaság átmeneti szabályozásáról
A rendelet célja
1.§

(1) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995: LIII:törvény végrehajtásának helyi
elıkészítése.
(2) A településtisztaságra és környezetvédelemre vonatkozó legalapvetıbb helyi szabályok átmeneti
idıszakra történı rögzítése és a tárgykörben hatályos régi /1968. évi/ helyi szabályozás felváltása.
(3) A kül- és belterületi rendezési tervekkel együtt és összhangban a települési környezet védelmének, a
település tisztaságának és rendezettségének elısegítése.

A rendelet hatálya
2.§

(1) Személyi hatálya a természetes és jogi személyekre egyaránt kiterjed.
(2) Tárgyi hatálya nem terjed ki a veszélyes hulladékokra.

I.Fejezet
Köztisztaság fenntartása, közterületek tisztántartása
3.§

(1)Hatályon kívül helyezve.
(2) Hatályon kívül helyezve.
(3) Hatályon kívül helyezve.
(4) Hulladékot közterületen tárolni, lerakni tilos, aki ezt megszegi szabálysértést követ el.
(5) Hatályon kívül helyezve.

4.§

(1) Közterületen szemetelni, közterületet beszennyezni, oda szennyvizet kiönteni, vagy kiengedni tilos,
aki ezt megszegi szabálysértést követ el.
(2) Bármilyen jármő üzemelésénél, anyag szállításánál, fel-vagy lerakásánál, ha a közterület
szennyezıdik, a szennyezıdés okozója köteles a közterületet megtisztítani, az eredeti állapotot
helyreállítani.
(3)Hatályon kívül helyezve.
(4) A község belterületén lévı illetve létesítendı saját használatú utak, gyalogos- és jármőbejárók,
átfolyók létesítése során biztosítani kell a víz természetes lefolyását.
(5) Az utak, bejárók, átfolyók tulajdonosa /birtokosa, kezelıje, használója/ köteles biztosítani a
rendszeres karbantartást, tisztítást, gyomtalanítást.
(6) A közparkok, terek, önkormányzati intézmények környéke tisztántartásáról az önkormányzat, az
intézmény, vagy az adott ingatlan bérlıje gondoskodik.

II. Fejezet
Zöldterületek védelme, külterületek rendezettsége
5.§
(1)Hatályon kívül helyezve.
(2)Hatályon kívül helyezve.
(3)Hatályon kívül helyezve.
(4) Külterületi dőlıutak, határmezsgyék, árokpartok karbantartása, gyomtalanítása, kaszálása, az érintett
ingatlanok tulajdonosainak kötelessége.
(5) Külterületi fásításoknál a tulajdoni határokat szigorúan be kell tartani, önkormányzati tulajdonú
dőlıútra fát ültetni tilos.
5/A §Hatályon kívül helyezve.

III. Fejezet
Kommunális szennyvízkezelés
6.§

(1) A kommunális szennyvizet egyedi tárolókban győjtık kötelesek azt a községi szennyvíztelep
szippantott szennyvízkezelıjébe kiszállítani.
(2) Szippantott szennyvízszállítással foglalkozó vállalkozók a kommunális szennyvizet kötelesek
kizárólag a szennyvíztisztító telepre szállítani.
(3) Hatályon kívül helyezve.

IV. Fejezet
Az állattartás egyes szabályai
7.§

(1)Hatályon kívül helyezve.
(2)Hatályon kívül helyezve.
(3)Hatályon kívül helyezve.
(4) A Nagyszénás közigazgatási területén nem nagyüzemben keletkezı állati hullákat a községi
dögtéren kell elhelyezni, annak nyitvatartási idején belül. A községi dögtéren Nagyszénás közigazgatási
területén kívülrıl származó állati hullák elhelyezése tilos.
A nagyüzemek maguk kötelesek gondoskodni az állati hullák ártalmatlanításáról
(5) Az állati hullák dögtéren történı elhelyezése ingyenes.
(6) Az állati hullák dögtérrıl való elszállításáról, ártalmatlanításáról az önkormányzat gondoskodik.
(7)Hatályon kívül helyezve.

V. Fejezet
Értelmezı és záró rendelkezések
8.§

9.§

(1) közterület: E rendelet alkalmazásában közterület a község belterületén lévı utca, út, járda, tér, köz,
piactér, vásártér, park, parkosított terület, liget és minden olyan terület, amely az ingatlannyilvántartásban közterületként van megjelölve.
(2) ingatlan: E rendelet alkalmazásában ingatlannak minısül rendeltetésétıl, beépítettségétıl, mővelési
ágától függetlenül minden ingatlan.
(3) kommunális szilárd hulladék: E rendelet alkalmazásában a papír, az üveg, a rongy, a konyhai
hulladék, a hamu, a korom, a salak, a törött vagy hibás edény, eszköz, a lakás és egyéb helyiségek
rendeltetésszerő használata során keletkezett hulladék, söpredék.
(4) veszélyes hulladék:E rendelet alkalmazásában a szárazelemek, a festékek, a lakkok, ezek hígító és
oldószerei, savak, lúgok, gyógyszermaradékok, növényvédıszer-maradékok, fénycsövek, világítótestek,
akkumlátorok, a fáradt olaj, az elhsználódott étkezési zsiradék.
(5) Plakát: hirdetés, felirat, szórólap, választási falragasz, vetített kép, embléma, hordozó anyagtól
függetlenül.
(1) E rendelet 1996. március 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidıben hatályát veszti az 1/1968. sz. tanácsrendelet, az 1/1979. sz.
tanácsrendelet 1. §-a, az 1/1989. sz. tanácsrendelet.
(3) E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

