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Tisztelt Képviselő Testület! 

 
 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 2010. március 1-
jén hatályba lépett módosítása értelmében a háztartási tevékenységgel okozott 
légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére 
vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása a módosítás hatálybalépésétől 
kezdődően a Fővárosi Közgyűlés hatáskörébe tartozik.  
 
A Képviselő-testület 2009. október 20. napján alkotott rendeletet az avar és kerti hulladék 
nyílttéri égetése tárgyában, melyet – tekintettel arra, hogy a jelzett témakörökben kerületi 
rendelet nem alkotható – a magasabb rendű jogszabálynak való megfelelés érdekében 
hatályon kívül kell helyeznie a Képviselő-testületnek.  
 
 
Budapest, 2010. május 10. 
 
        Tóth Mihály 
 
 
 
 
RENDELETALKOTÁS 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az avar és 
kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 37/2009. (X.20.) Kt. számú rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló rendeletét megalkotja. 

 
A rendelettervezet elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata szükséges. 

 2



 
 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
…/2010. (V.18)  

önkormányzati rendelete 
 

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 37/2009. (X.20.) Kt. 
rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 
 

1. §. Hatályát veszti az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 37/2009. (X.20.) Kt. 
rendelet.  

2. § (1) E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. 
(2)  E rendelet a kihirdetését követő nap hatályát veszti.  

 
 
 
 
 

  Tóth Mihály     dr. Szeles Gábor 
  polgármester      jegyző 
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