NYfREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

9/2017.(11.24.) önkormányzati rendelete
Nyíregyháza város szmogriadó tervéről szóló 32/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 48.§ (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében
meghatározott illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérésével, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi (LXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 11.
pontjában és a levegő védelméről szóló 306/2010. (XI1.23 .) Korm . rendelet 20 § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

l.§ (1) Nyíregyháza város szmogriadó tervéről szóló 32/2010. (XII.17 .) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: Ör.) 16.§ (2) bekezdés e) pontja ea) alpont ja helyébe a következő rendelkezés lép :
ea) "a gépjárművek használatának korlátozása a város közigazgatási határán belül oly
módon, hogyaszmogriadó fennállása idején csak a korszerű környezetvédelmi besorolású, a
4-16. környezetvédelmi osztályba tartozó járművek közlekedhetnek.

2.§ Az Ör. 16.§ (5) bekezdés d) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
d) "a villamos meghajtású gépkocsik, valamint a korszerű környezetvédelmi besorolású, a 4
16. környezetvédelmi osztályba tartozó taxik (amennyiben tevékenységüknek megfelelő
személy-, teherszállítást, illetve azokkal összefüggő közlekedést végeznek). "
3. §

Jelen rendelet a kihirdetést

követő

napon lép hatályba és az azt

követő

napon hatályát

veszti.
Nyíregyháza, 2017. február 23.
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Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

•
Ezt a rendeletet 2017. február hó 24. napján kihirdetem .
Nyíregyháza, 2017. február 24.
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.';o.r. Szemán Sándor
.!' ímzetes főjegyző
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 9/2017.(11.24.) önkormányzati
rendelet
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA
Az elmúlt idő szakban lezajlott jogszabály változások miatt sz ükségessé vált a Nyíregyháza város
szmogriadó tervéről szóló 32/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása .

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 9/2017.(11.24.) önkormányzati
rendelet
RÉS2lETES INDOKOLÁSA
l.§-hoz
A kék és a zöld környezetvédelmi plakett megnevezés helyett a környezetvédelmi osztályba való
besorolás történt .
2. §-hoz
A kék és a zöld környezetvédelmi plakett megnevezés helyett a környezetvédelmi osztályba való
besorolás történt.
3. §-hoz
A hatályba

lépő

rendelkezéseket tartalmazza.

