
Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat 
Képviselő-testületének 44/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelete 

a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről és a településrész 
tisztaságáról szóló 24/2004. (V.18.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli 
el: 

1. § 

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi környezet 
védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről és a településrész tisztaságáról szóló 24/2004. 
(V.18.) önkormányzati rendeletet és az azt módosító 52/2008. (XII.12.), 35/2008. (XI.21.), 
45/2007. (XII.20.) önkormányzati rendeleteket hatályon kívül helyezi. 

 

2. § 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

   

 

  Gajda Péter      dr. J. Nagy Éva 
  polgármester               jegyző 
 
 

 
 
 
 
Kihirdetési záradék: 2011. november 30. 
 

 



INDOKOLÁS 

1. §-hoz 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 3. §-a kimondja, hogy: „A jogszabályban nem 
ismételhető meg olyan jogszabályi rendelkezés, amellyel a jogszabály az Alkotmány alapján nem 
lehet ellentétes”.  

Az önkormányzati rendelet nem lehet ellentétes más jogszabállyal, így gyakorlatilag 2011. január 
1-jétől alkotmánysértő az az önkormányzati rendelet, amely megismétli valamely magasabb szintű 
jogszabály rendelkezéseit. A jelenleg hatályos környezetvédelmi rendelet számos szakasza 
megismétel magasabb szintű jogszabályi rendelkezést az alábbi jogszabályokból: 

• 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 

• 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 

• 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

• 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 

• 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 

• 218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről 

• 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésének feltételeiről 

• 213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésének feltételeiről 

• 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minőségének védelméről 

• 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről 

• 306/2010. Korm. rendelet a levegő védelméről 

• 18/1998. (VI.3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében 
szükséges járványügyi intézkedésekről  

• 61/2002. (X.18.) Főv. Kgy. rendelet a települési szilárd hulladékgazdálkodással összefüggő 
önkormányzati feladatokról 

• 48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet a Főváros köztisztaságáról 

2. §-hoz 

A rendelet hatályba léptetése történik meg.  


