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Tisztelt Közgyűlés!
A Városfejlesztési Főosztály környezetvédelmi feladatkörét érintő, Debrecen város
szmogriadó tervéről szóló 50/2009. (XII. 16.) számú Önkormányzati rendelet használata során
felmerült gyakorlati problémákra, valamint a Kúria Önkormányzati Tanács Köf.5.018/2013/6
számú határozatára figyelemmel a Főosztály a hatályos rendeletet felülvizsgálta, melynek
eredményeként új rendelet megalkotását javasolja.
A rendelet-tervezet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. §
(4) bekezdés a) pontjában foglalt feladat alapján, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.)
számú Korm. rendelet, valamint a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött
légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet
figyelembevételével készült.

A Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése szerint a jogszabály
előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes
hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a Közgyűlést tájékoztatni kell.
A Rendelet módosításának várható következményeiről az alábbi tájékoztatást adom:
1.

A Rendelet módosításának valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

a) Gazdasági, költségvetési hatásai: A rendelet módosításának közvetlen és közvetett
gazdasági költségvetési hatásai jelentkezhetnek. Közvetlen hatásként a tájékoztatás, valamint
a korlátozó intézkedések végrehajtásával összefüggésben felmerülő költségek
(forgalomirányító-, terelő táblák elkészítése, kihelyezése, eltávolítása, stb.) jelentkezhetnek.
Közvetett hatásként például a korlátozások kapcsán történő termelés-, illetve esetleges
bevételkiesések említhetők.
b) Társadalmi hatása: Az egyszerűbb, világosabb jogszabály szövegezése, szerkesztése
megkönnyíti a jogszabály alkalmazását, a jövőben kialakuló szmog helyzetek hatékonyabb
kezelését, valamint az érintettek és a lakosság megfelelő magatartásformáinak kialakulását.
c) Környezeti és egészségi következményei: a füstköd-riadó tervben foglalt intézkedések és
korlátozások csökkentik a légszennyező anyagok kibocsátását. Ez nagymértékben hozzájárul
a kialakult szmoghelyzet megszűnéséhez, valamint meggátolja a lakosság egészségének
romlását.
d) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelet módosítása az adminisztratív
terheket jelentősen nem befolyásolja, a már meglevő rendszer képes ellátni a szükséges
feladatot az eltelt időszakhoz hasonlóan.
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: a rendelet módosítását a jogalkotásról szóló jogszabályoknak való
maradéktalan megfelelés, továbbá a jelenleg hatályos rendelet fent részletezett hiányosságai
indokolják.
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3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek: a Rendelet módosítása számottevő többletmunkát nem eredményez,
alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi vagy pénzügyi feltételek adottak.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Közgyűlési előterjesztésben leírtak alapján Debrecen
város füstköd-riadó (szmogriadó) tervéről szóló rendelettervezetét megtárgyalni és elfogadni
szíveskedjen.
Debrecen, 2016. március 23.
Tisztelettel:
Pacza Gergely
főosztályvezető
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