
 

 

 

 

 

 

 

E l ő t e r j e s z t é s  

 

Hegyesd   község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 23-i ülésére 

 

Tárgy: Helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló   11/2011. (IX.1.) 

            önkormányzati  rendelet hatályon kívül helyezésére.  

 

Előadó: Stark Sándor    polgármester  

 

Előterjesztést készítette: Takács Lászlóné jegyző  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. (Ötv.) 103/B. §-ában foglalt 

felhatalmazás alapján   Hegyesd     község  Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megalkotta a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló   11/2011. 

(IX.1.) önkormányzati  rendeletét. 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 156. § 

(2) bekezdésének a) pontja 2013. január 1-jei hatállyal hatályon kívül helyezte az Ötv. 103/B. 

§-át amely felhatalmazást adott az önkormányzatoknak, hogy a  helyi sajátosságoknak 

megfelelően a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályait 

megállapítsa. Felhatalmazás hiányában a helyi rendeletet hatályon kívül kell helyezni.   

 

Kérem, hogy az előterjesztésben foglaltak megvitatását és a rendelet hatályon kívül 

helyezését.  

 

 

Hegyesd  , 2014. szeptember 16.  

 

 

 

        Stark Sándor     

          polgármester  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Hegyesd    község Önkormányzata Képviselő-testületének  

……./2014.(……..)önkormányzati rendelete 

a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről  szóló 11/2011.(IX.1.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

Hegyesd   község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. § (1) a) pontja 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 156. § 

(2) bekezdésének a) pontja  alapján a következőket rendeli el: 

 

1. §  

 

A  helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről    szóló 11/2011.(IX.1) 

önkormányzati rendelet hatályát veszti.  

 

2. §  

 

Ez a rendelet kihirdetését követő első nap lép hatályba, azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

 

  Stark Sándor             Takács Lászlóné 

  polgármester           jegyző  

 

Kihirdetve: 2014. szeptember ……  

Takács Lászlóné 

jegyző  

 

 

 



 

HATÁSVIZSGÁLAT 

 

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 

továbbiakban:Jat.) 17. §-a szerint: 

17. § (1) 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.  

 A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 

ab) környezeti és egészségi következményeit, 

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és 

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket”. 

a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről  szóló 11/2011.(IX.1.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet hatályon kívül helyezése 

az alábbiak szerint összegezhetők: 

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 

A Tervezetnek társadalmi hatása nincs. 

A Tervezet gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet. 

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek. 

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet. 

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

A rendelet megalkotásának szükségességét a központi jogszabályok változásai indokolják, 

elmaradása esetén a kormányhivatal törvényességi észrevételt tehet.  

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, 

szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel. 

Monostorapáti, 2014. szeptember 16.                                   Takács Lászlóné  

                         jegyző  

Indokolás 

1.§ -hoz 

Magasabb szintű jogszabály miatt (Mötv.) 156. §-a alapján   a helyi rendeletet hatályon kívül 

kell helyezni. 

2.§.hoz 

rendelet hatályba lépésének, és hatályon kívül helyezésének időpontját szabályozza 


