Vászoly Község Önkormányzata
Polgármester
Levelezési cím: 8245. V á s z o l y, B é k e tér 1.
Telefon: 87/ 445-053, 545-007, Fax.sz.: 87/445-053
____________E-mail cím: vaszoly@canet.hu_____________________
Szám:401/

-

/2022.

Előterjesztő: Rózsahegyi Tibor polgármester
Előkészítő: Krámli János osztályvezető
ELŐTERJESZTÉS 4. NAPIRENDI PONT
A Képviselő-testület 2022. január 24-i ülésére
Tárgy: Önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Melléklet: Rendelet tervezet
Tisztelt Képviselő-testület!
Áttekintettük a hatályban lévő önkormányzati rendeleteket, melynek során megállapítottuk, hogy
van köztük olyan, amelyre vonatkozóan jogtechnikai hiba következtében nem történt rendelkezés a
hatályon kívül helyezéséről. Ezen rendeletek hatályon kívül helyezésére a jogalkotásról szóló 2010.
évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 13.§ (1) és (2) bekezdései adnak felhatalmazást.
A Jat. 21-22.§-aiban foglaltak előírják a jogrendszer folyamatos felülvizsgálatát és ennek
kötelezettje a Jat. 22.§ (2) bekezdése szerint helyi önkormányzati rendeletek tekintetében a jegyző.
Az előterjesztéshez csatolt rendelet-tervezetben a fentiek alapján az alábbi helyi joganyagok
hatályon kívül helyezésére kerülne sor:
- Reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló 13/2017.(XII. 5.) önkormányzati rendelet.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti indokok figyelembe vételével az előterjesztés
melléklete szerinti rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.
Vászoly, 2022. január 18.
Rózsahegyi Tibor
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat
Vászoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2022.(…..) önkormányzati rendelete
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabályok előkészítése során
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek
ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a
rendelet-tervezet esetében az alábbiak:
a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
Nem releváns.
b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei:
Nincsenek.
c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Adminisztratív terhek nem keletkeznek.
d) A jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A jogalkotás elmaradása törvényességi felügyeleti eljárást vonhat maga után.
e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:
A rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételt nem igényel.

Vászoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2022. (….) önkormányzati rendelete
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Vászoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Hatályát veszti a Reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló 13/2017.(XII. 5.) önkormányzati
rendelet.
2. §
E rendelet a kihírdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
Vászoly, 2022. január ….

Rózsahegyi Tibor
Polgármester

Dr. Tárnoki Richárd
Címzetes Főjegyző

A rendelet kihirdetve: Vászoly, 2022. január …

Dr. Tárnoki Richárd
Címzetes Főjegyző

