2. melléklet „Makó város környezetvédelméről szóló önkormányzati rendelet
módosítása” tárgyú rendelettervezethez

INDOKOLÁS
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
a 18/2001.(VI.28.) önkormányzati rendeletét módosító
RENDELETTERVEZET-hez
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.
5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ), melyet 2019 évben módosítottak (a módosítások
2020.01.22-én léptek hatályba). A módosított OTSZ új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri
tűzgyújtásra, különösen az irányított égetés bejelentésének szabályaira vonatkozóan, melyek
nincsenek összhangban az önkormányzati rendelettel.
RÉSZLETES INDOKOLÁS

az 1.§-hoz
A preambulumban hivatkozott jogszabályok egy része egészben vagy részben hatályon kívül
helyezésre került. A preambulumban a hatályos, jogalkotásra felhatalmazó, illetve
önkormányzati feladatot meghatározó jogszabályok kerültek feltüntetésre.
a 2. § - h o z
Makó Város Általános rendezési tervét felváltotta Makó Város Önkormányzatának helyi építési
szabályzata, emiatt Makó Város Általános Rendezési terve szövegrész helyébe Makó Város
Önkormányzatának helyi építési szabályzata szövegrész került, amely a hatályos szabályozás
elnevezése.
a 3. § - hoz
A hivatkozott jogszabályok hatályon kívül helyezésre kerültek, helyettük a hatályos
jogszabályok kerültek behivatkozásra.
a 4. § - hoz
A szövegben szereplő Kommunális és Közbeszerzési KHT megszűnt, helyette a feladatot Makó
Város Önkormányzata látja el.
az 5. § - hoz

A rendelet ezen szakasza gépelési hibát tartalmazott, mely javításra került.
a 6. § - hoz
A karantén károsító növények neve került módosításra a helyes írásmód szerint.
a 7. § - hoz
Jogszabályi kötelezettségnek eleget téve, ezen rendelet 1. számú mellékletéből, Makó Város
városi jelentőségű védett zöldfelületeinek valamint városrészi jelentőségű védett
zöldfelületeinek felsorolása, Makó város településképének védelméről szóló 12/2018 (VII.31.)
önkormányzati rendeletbe került át. Az erre való utalás került feltüntetése a zöldterületek
védelméről szóló szakaszban.
a 8. § - hoz
A rendeletben szereplő jogszabály hatályon kívül helyezésre került, a hatályos jogszabály került
behivatkozásra.
a 9. § - hoz
A rendelet melléklete tartalmazza Makó város helyi védettség alatt álló fáinak felsorolását,
mely táblázat aktualizálásra került.
a 10. § - hoz
Hatályon kívül helyezésre kerülnek a rendelet azon részei melyek a hatályos felsőbb
jogszabályokban szabályozásra kerültek, illetve azokkal nem állnak összhangban.

