
Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől
7562. Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402
E-mail: segesd@latsat.hu

E l ő t e r j e s z t é s

a képviselő-testület 2014. augusztus 18.-i ülésére

Tárgy: A nevelési-oktatási intézmény adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 4/2006.
(III.1.), valamint az önkormányzati értékesítésű telkekhez nyújtott helyi kezdeményekről
szóló 8/2007. (VI.8.) rendelet hatályon kívül helyezése.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzati rendeletek felülvizsgálata folyamatos. A jogszabályváltozások szükségessé
teszik egyes, korábban megalkotni szükséges önkormányzati rendeletek hatályon kívül
helyezését. Ezen rendeletek hatályon kívül helyezésére a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 13. § (1) és (2) bekezdései adnak felhatalmazást az
alábbiak szerint:

„13. § (1) A felhatalmazó rendelkezés hatályon kívül helyezése esetén – kivéve, ha egyidejűleg
a tárgykör szabályozására azonos tartalommal új felhatalmazó rendelkezést alkottak – a
hatályon kívül helyezésről rendelkező jogszabályban intézkedni kell a végrehajtó jogszabály
hatályon kívül helyezéséről vagy a végrehajtási jogszabály azon rendelkezésének a hatályon
kívül helyezéséről, amely a felhatalmazás végrehajtására irányul.
(2) Ha a jogszabály minden rendelkezése végrehajtottá vált, rendelkezni kell annak hatályon
kívül helyezéséről.”

A Jat. 21. – 22. §-ai rendelkeznek az utólagos hatásvizsgálatról, valamint a jogszabályok
tartalmi felülvizsgálatáról. A hatályon kívül helyezni kívánt önkormányzati rendeletek
hatályon kívül helyezésének indoka, hogy a megalkotásukra felhatalmazást adó rendelkezést
időközben hatályon kívül helyezték. Továbbá a rendelettel szabályozott viszonyok
elveszítették jelentőségüket.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján 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 helyi önkormányzat képviselő-
testületét tájékoztatni kell. Ennek megfelelően az elvégzett előzetes hatásvizsgálat
megállapításait az alábbiak szerint ismertetjük.

A tervezett jogszabály hatásai:

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
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 társadalmi és gazdasági hatása: Az olyan rendeletek, melyek megalkotására adott
felhatalmazás megszűnt, hatályon kívül helyezése szükséges annak érdekében, hogy a
helyi jogalkotás áttekinthető és a lakosság által is közérthetővé váljon. 

 költségvetési hatása: Nincs.

b) környezeti és egészségi következmények:

 környezeti következmény: nem releváns.

 egészségi következmény: nem releváns.

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

 nincs.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:

 a rendelet megalkotásának szükségessége: A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.
törvény rendelkezései szerint a felhatalmazó rendelkezés hatályon kívül helyezése
esetén, hatályon kívül helyezésről kell intézkedni.

 a rendelet elmaradásának következménye: Törvényességi észrevétel.

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

 a személyi feltétel: rendelkezésre áll.

 szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.

 tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.

 pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján az előterjesztésben kifejtettek
egyben a jogszabály indokolását is adják.

Javasolom a mellékelten beterjesztett rendelet elfogadását.



Segesd, 2014. augusztus 7.

 Péntek László
 polgármester
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