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)önkorm ány zati rendelete

helYi rendeletek előkészítésébenvaló társadalmi részvételről szóló I5/20t1.(Ix.7.)
önkormányzati

rendelet hatályon kívül helye zéséről

Monostorapáti község Onkormányzata Képviselő-testiiletének
8l20I4.(IX. 1 8 ")önkorm ányzati rendelete
a helyi rendeletek előkészítésébenvaló társadalmi részvételről szóló l5l20l1.(IX.7.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Monostorapáti község Onkormányzata Képviselő-testtilete az Alaptöwény 32. § (1) a) pontja
Magyarországhe|y önkormányzatairól szőlő 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 156. §
(Z)bekezdésének a) pontja alapján a következőket

1.

rendeli el:

§

A

helyi rendeletek előkészítésébenvaló tarsadalmi részvételről szóló I5l20I1.(IX.7.)
önkormányz ati rendel et hatály át veszti.

2.§
Ez

a rendelet

kihirdetésétkövető első nap lép hatályba, aztkővető napon hatáIyát veszti.
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HATÁSVIZSGÁLAT
január 1-]é19' hatályos, a jogalkotásról szóló 20l0.évi CXXX.
törvény (a
^29.\1..
továbbiakban:Jat.)
1 7. §-a szerint:
17, § (1) A jogszabáIY előkészítője a jogszabály
feltételezett hatásaih oz igazodő
részletességű - előzetes,hatásvizsgátat elvégzésével
felméri a szabály ora§rarnutő
kÖvetkezménYeit. Az előzetes hatásvizsgálai eredményéről
önko
esetén a helyi önkormányzat képviselő-testtiletét
tájékőztatni kell. ^ŰyruÁrendelet
A hatásvizsgálat során vizsgáIni kell
a) a tewezett jogszabály valamerrnyi jelentősnek ítélt
hatását,különösen
aa) társadal m| gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) admini s ztr atív terhek et b efo l yás o l ó hátás ait, val
amint
b) a jogszabálY megalkotásának szükségess égéÍ,a jogalkotás
elmaradásának várhatő
következményeit, és
c) a jogszabálY alkalmazásához szükséges személyi,
szervezeti, tárgyiés pénztigyi
feltételeket".
a helyi rendeletek elŐkészítésébenvaló társadalmi
részvételről. szóló I5/20I1.(IX.7.)
ÖnkormánYzati rendelet hatályon kívül helyezésérőlszóló
rendelet hatályon kívül helyezése
az alabbiak szerint ös szegezhetők :
a) A tervezett jogszabáIy valamennyi jelentősnek
ítélthatása
aal A jogszabáIy társadalmi, gazd,asági, költségvetési
hatásai
A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.
A Tervezet gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.
jogszabály környezeti és egészségi következményei
1blA
A Tervezetben foglaltaknak kÖzvetlen kilmyezeti és egészségi
következményei nincsenek.
ac) A jogszabáIy adminisztratív terheket tefolyásoú
hatásai
A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkezát.
b) A jogszabálY megalkotásának szükségess ége, ajogalkotás
elmaradásának várható
következményei
A rendelet megalkotásának szÜkségességéta központi jogszabályokváltozásar
indokolják,
elmaradás a e s etén a kormányh ív atál törvénye s s é gl
e szi eí etelt tehet.
c) A jogszabáIY alkalm azásához szükségós .".iréIyi,
szewezeti, tárgyiés pénzügyi
feltételek
ATewezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez
képest többlet személyi,
szervezeti,targyi és pénzügyi feltételt nem igényel.
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Indokolás
1.§ -hoz

Magasabb szinttí jogszabály miatt (MÖtv.) 156.
§-a alapján a helyi rendeletet hatályon kívül
kell helyezni.
2.§.hoz
rendelet hatálYba léPésének,és hatályon kívül helyezésének
időpontját szabályozza

