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Sorszám: Tárgy:

A szabadtéri égetés

N/9 sza.bályozásáról

.7 . 13/2015. (IV. 2,)
önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezése

Döntéshozatal módja. Véleményező bizottság:

Minősített többség az Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi
Mötv. Bizottság

50. szerint

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés dr. Tanai Judit jogász

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 21. -a a jegyző feladatkörébe sorolja a
megalkotott önkormányzati rendeletek hatályosulásának figyelemmel kísérését. Ugyanezen
törvény 22. -a pedig kimondja, hogy a jogalkalmazás és az utólagos hatásvizsgálat
tapasztalatait is figyelembe véve önkormányzati rendelet esetén a jegyző gondoskodik arról,
hogy a tárgykört érintő Új jogi szabályozás vagy módosítás megalkotása során, ennek hiányában
e célból kiadott jogszabály keretében

a) az elavult, szükségtelenné vált,
b) ajogrendszer egységébe nem illeszkedő,
c) a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, a jogszabály címzettjei számára

gyorsabb, kevésbé költséges elj árásokat eredményező szabályozással felváltható,
d) a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként alkalmazhatatlan, vagy
e) az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító,

jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésére, illetve megfelelő módosítására kerüljön
sor.
Ezen törvényi rendelkezéseknek megfelelően megállapítottuk, hogy szükséges a szabadtéri
égetés szabályozásáról szóló 1 3/201 5. (IV. 2.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezése, mivel a magyar Országgyűlés a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény és a természet védelmérói szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról
szóló 2020. évi LI. törvény 7. (2) bekezdése 2021 . január l-jei hatállyal törölte a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. (4) b) pontját, amely
alapján eddig a helyi önkormányzatok rendeletet alkothattak a szabadtéri égetés helyi
szabályozásáról.

A rendelet-tervezet, valamint annak indokolása és előzetes hatásvizsgálata elkészült. A
rendelet-tervezet formai tagolása a jogszabályszerkesztésről szóló 6/2009. (XII. 14.) IRM
rendeletben foglalt szabályok alapján történt.

Az előterjesztésben kifejtettek egyben a jogszabály-tervezet jogalkotásról szóló 2010. évi
cxxx. törvény 18. -a szerinti általános indokolását is képezi.
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Előzetes hatásvizsgálat
a szabadtéri égetés szabályozásáról szóló 13/2015. (IV. 2.) önkormányzati rendelet hatályon

kívül helyezéséről szóló rendelet-tervezethez

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen társadalmi következményei nincsenek.

2. Környezeti és egészségi következményei:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen környezeti és egészségügyi következményei
nincsenek.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:

A rendelet megalkotásával összhangba kerül az önkormányzati szabályozás rendszere a
hatályos jogi környezettel.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:

Nem releváns.

Részletes indokolás
A rendelet-tervezetet ajogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 1 8. -ában foglaltaknak
megfelelően eljárva, az alábbiak szerint indoklom:

Á rendelet-tervezet 1. -ához: Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz

Á rendelet-tervezet 2.-ához: a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést
niegtárgyalni és a rendeletet megalkotni szíveskedjen.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Békés, 2020. október 21.

/L

Kálmán Tibor
polgármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző

2



Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. október 29-i ülésére

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2020. ( ) önkormányzati rendelete

a szabadtéri égetés szabályozásáról szóló 13/2015. (IV. 2.) önkormányzati reiidelet
hatályon kívül helyezéséről

(tervezet)

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.
törvény 1 3 . (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Békés Város Onkorrnányzata
Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 22/201 9. (X. 29.)
önkormányzati rendelet 29. (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében
eljáró képviselő-testületi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Hatályát veszti a szabadtéri égetés szabályozásáról szóló 1 3/201 5. (IV. 2.) önkonnányzati
rendelet.

2. E rendelet 2021 . január l-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.

Békés, 2020. október 29.

Kálmán Tibor Tárnok Lászlóné
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2020.

_______

hó napján.

Támok Lászlóné
jegyző
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