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Kőbányai Önkormányzat .../2010. (...) sz.
önkormányzati rendeletének megalkotására a
27/2009. (IX. 25.) számú Budapest Főváros X.
kerület Kőbányai Önkormányzati rendelet hatályon
kívül helyezéséről.

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 25-én a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében és a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Továbbiakban: Kt.) 48. § (4) bekezdés b.) pontjában
kapott felhatalmazás alapján az avar és kerti nyesedék égetéséről, valamint a háztartási tevékenységgel
okozott levegőszennyezés szabályairól megalkotta a 27/2009. (IX. 25.) számú rendeletet.
A Közép-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal levelének tájékoztatása alapján a 2010. évi
XIII. törvény 15. § (2) bekezdésének a) pontja módosította a Kt. 48. § (5) bekezdését, amelynek
eredményeként nemcsak a füstködriadó terv, hanem a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre
vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel
történő megállapítását a fővárosban a Fővárosi Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalta. A
törvénymódosítás 2010. március 1. napján lépett hatályba.
A fentiek alapján a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint
az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokkal kapcsolatos kerületi rendelet nem alkotható, és
a korábban megalkotott rendeletek hatályon kívül helyezését is el kell végezni. A 27/2009. (IX. 25.)
számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelettervezet jelen előterjesztés
mellékletét képezi.
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a Jogi Bizottság elnöke a rendelettervetre
vonatkozó álláspontját a Képviselő-testületi ülésen ismerteti.
HATÁROZATI JAVASLAT:
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a
.../2010.
(...) sz. önkormányzati rendeletét az avar és kerti nyesedék égetéséről, valamint a háztartási
tevékenységgel okozott levegőszennyezés szabályairól szóló 27/2009. (IX. 25.) számú önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezéséről.
Határidő:
Felelős:
Előkészítésért felelős:
Végrehajtás előkészítéséért felelős:

2010. május 30.
Verbai Lajos polgármester
dr. Neszteli István jegyző
Bánhegyi Binder Zsuzsa osztályvezető

B u d a p e s t , 2010. május ...
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testületének
.../2010. (....) sz. önkormányzati rendelete

az avar és kerti nyesedék égetéséről, valamint a háztartási tevékenységgel okozott
levegőszennyezés szabályairól szóló 27/2009. (IX. 25.) számú Budapest Főváros X.
kerület Kőbányai Önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

l.§ Hatályát veszti az avar és kerti nyesedék égetéséről, valamint a háztartási
tevékenységgel okozott levegőszennyezés szabályairól 27/2009. (IX. 25.) számú
önkormányzati rendelet.

2. § Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és a hatályba lépését
követő napon hatályát veszti.

Dr. Neszteli István
jegyző

A kihirdetés napja:
Budapest, 2010. május
A hatályba lépés napja: Budapest, 2010. május

Verbai Lajos
polgármester
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szíves

figyelmét

a

közelmúltban

hatályba

lépett

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kt.) 48.
§ (4) bekezdése értelmében települési önkormányzat képviselő-testületének
hatáskörébe tartozik:
a) 2L füstködriadó terv,
b) a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos,
valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő
megállapítása, valamint
c) a légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny területek kijelölésével
kapcsolatos eljárásban való közreműködés.
A 2010. évi XIII. törvény 15. § (2) bekezdésének a) pontja módosította a Kt. 48. § (5)
bekezdését, amelynek eredményeként nemcsak a füstködriadó terv, hanem a háztartási
tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és
kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítását a
fővárosban a Fővárosi Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalta.
A törvény szerkesztett szövegében a 2008. évi módosítás óta elírás szerepel, mivel a
48. § (3) bekezdésének nincs a) és b) pontja, ezért értelemszerűen csak a (4) bekezdés
a) és b) pontjairól lehet szó.
A törvénymódosítás 2010. március 1. napján lépett hatályba.

/

A fentiek alapján a jelzett témakörökben kerületi rendelet nem alkotható, így a
korábban megalkotott rendeletek hatályon kívül helyezése érdekében kérem szíves
közreműködését.

Budapest, 2010. április „
Tisztelettel:
Dr. Danka Ferenc s.k.
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