
 
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

23/2012 (IX.27.) önkormányzati rendelete 
a helyi környezet védelméről szóló, a 8/2005. (IV.09.) Ör. számú, a 23/2005. (XI.10.) 

Ör. számú, a 10/2009. (IV.16.) számú rendelettel, a 11/2009. (V.14.) számú rendelettel, 
a 18/2009. (IX.10.) számú rendelettel, a 17/2010. (X.28.) önkormányzati rendelettel és 
a 13/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelettel módosított 25/2004. (X.11.) Ör. számú 

rendelet módosításáról 
 
 

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában, 48. § (1) 
bekezdésében, 48. § (4) bekezdés b) pontjában, 58. § (1) bekezdésében, a helyi 
önkormányzatok és szerveik a köztársasági megbízottak, az egyes centrális 
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 85. § (1) 
bekezdés i) pontjában, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 
31. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
a) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi környezet védelméről szóló 
25/2004. (X.11.) Ör. számú rendelet módosítására a következőket rendeli el: 
 
1. § A 25/2004. (X.11.) Ör. számú rendelet (továbbiakban: Ör.) bevezető része helyébe az 
alábbi rendelkezés lép: 
 

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) 
pontjában, 48. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdés b) pontjában, 58. § (1) 
bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik a köztársasági megbízottak, 
az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi 
XX. törvény 85. § (1) bekezdés i) pontjában, valamint a hulladékgazdálkodásról 
szóló 2000. évi XLIII. törvény 31. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:” 

 
2. § Az Ör. 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„E rendelet célja, hogy Orosháza város közigazgatási határain belül a 
településtisztasági, levegőtisztaság-védelmi, zöldfelület-védelmi, természeti-, 
tájvédelmi szabályok megállapításával az ember egészségének és környezetének 
megóvása érdekében a környezeti elemek védelmét biztosítsa.” 

 
3. § Hatályát veszti az Ör.  
a) 3. § (1) bekezdés b)-j) pontja, 
b) 3. § (2) bekezdés b) pontja, 
c) 8. § (4) bekezdés második mondata, 
d) a V. fejezet „Állattartás” címe, „Az állattartás közös szabályai”, „Haszonállattartás”, 
„Ebtartás”, „Macskatartás” alcímei, valamint a 20-25/A. §-a, 27-32. §-a, 34. §-a, 
e) 49. § (1) bekezdés j)-l) pontja,
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f) 49. § (3) bekezdés d)-f) pontja, 
g) 49/A. §-a, 
h) 50. § (3)-(4), valamint (6) bekezdése. 
 
 
4. § (1) E rendelet 2012. október 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő 
ügyekben is alkalmazni kell. 
 
(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja. 
 
 
 
 
 

( Dr. Dancsó József sk.) ( Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk.) 
polgármester címzetes főjegyző 

 

Kihirdetve: 2012. szeptember 27-én. 

 
 
 

 ( Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk.) 
 címzetes főjegyző 

 


