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Létavértes Város Önkormányzat Képviselő-testületének16/2020. (XI.05.)
önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 11/2015. (IV.28.)
önkormányzati rendelete módosítás ról
Létavértes Város Önkormányzatának Képvise lő-testülete a környezet véde lmé nek
általános szabályairól szóló 1995. év i LIII. tö rvé ny 46. § (1) bekezdés c) pontj ában
és 48.§ (4) bekezd és b) pontjában foglal t felhatalmazás, va lamint a
környezetvédeImének általános szabályairól szóló 1995. évi LII. törvény és a természet
véde l mérő l szóló 1996. évi LIlI. törvény módosításáról szóló 2020. évi Ll törvény 7. §. (2)
bekezdése alapján, az A laptö rvé ny 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában megh atározott
feladatkörében eljárva az avar és kerti hull adék nyílttéri égetéséről szó ló 111201 5.
(IV.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére az aláb biakat rendeli
el:

J. §
A rende let 202 1. január l. napj án hatályát ve szti. A rendelet kihirdeté sről a j egyző
az önkormányzat hirdetőj ére történő kifüggesztés útján gondoskodik.

HATÁSVIZSGÁLAT

hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi exxx. törvény 17. § (1) és (2)
bekezdése alapján a szabályozás várható következményeiről

Előzetes

Rendelet-tervezet megnevezése h z avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről szóló 1112015.
1(1v.28.) rendelet módosítása
l

ITársadalmi hatás
!Nines
p azdasági hatás
iNines.
!Költségvetési hatás
lNines.
-!Környezeti következmények lNines
/Egészségi következmény~JNines
.-............
......_.
IAdminisztrációs terhek
ines.
rendelet megalkotásának
rendeicialkotásra jogosító jogszahályhely hatályon kívül
,szükségessége
ihelyezésével a rendelet alkotásra a Képvisel őtestül et nem
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:várható követke zményei

ie ljárva intézkedést kezde ményez

I

lA rendelet alkalmazásához szükséges
Iszemélyi, tárgyi, pénzügyi

N incs .

ife~étel ek

RÉSZLETES INDOKOLÁS
l. §-hoz
A környezetvédelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LII. törvén y és a
természet védelmérő l szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról szó ló 2020. év i LI
törvény 7. §. (2) bekezdése 202 1. január I . napjától hatályon kívül helyezi, a háztartási
tevékeny séggel okozott légszenn yezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti
hulladék égetésére vonatko zó szabályokat megáll apító rende let rende lkezéseinek a
fenti határidői g történő hatályon kívül hel yezése sz ükséges.

