ELŐTERJESZTÉS
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. szeptember 22-i ülésének
5. napirendi pontjához
Tisztelt Képviselő-testület!
Az előterjesztés általános indoklása, hogy
a helyi önkormányzati rendeleteink
felülvizsgálata
folyamatos.
A
jogszabályváltozások szükségessé teszik
egyes, korábban megalkotni szükséges
önkormányzati rendeletek hatályon kívül
helyezését.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.
évi CCIX. törvény 93.§-a hatályon kívül
helyezte 2011. december 31-ével az árak
megállapításáról
szóló
1990.
évi
LXXXVII. törvénynek a víziközműszolgáltatási
díjak
megállapítására
vonatkozó
rendelkezéseit.
Ennek
megfelelően a jogalkotásról szóló 2010.
évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.)
alapján a települési önkormányzatok már
nem jogosultak önkormányzati rendeletet
alkotni a víziközmű-szolgáltatási díjak,
illetve
az
esetlegesen
biztosítandó
kedvezmények (locsolási) tárgyában.
A
hatályos
jogszabályoknak
való
megfelelés érdekében a testületnek
intézkednie kell az
ivóvíz és szennyvíz szolgáltatás díjait
(locsolási kedvezményt) megállapító helyi
rendeleti szabályozás hatályon kívül
helyezése iránt.
A Jat. 17.§ (1) bekezdése alapján a
jogszabály
elkészítője
előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a
szabályozás várható következményeit,
melyről önkormányzati rendelet esetén a
Képviselő-testületet tájékoztatni kell.
A fentiekre tekintettel az előzetes
hatásvizsgálat eredményéről az alábbi
tájékoztatást adom:
a) Társadalmi, gazdasági hatása:
Végrehajtottá vált, vagy olyan

b)
c)

d)

e)

rendeletek, melyek megalkotására
adott felhatalmazás megszűnt,
hatályon kívül helyezése szükséges
annak érdekében, hogy a helyi
jogalkotás áttekinthetővé és a
lakosság által is közérthetővé
váljon.
Olyan
önkormányzati
rendelet hatályban tartása, melynek
a
megalkotására
a
helyi
önkormányzat
képviselőtestületének
jogszabályi
felhatalmazása megszűnt, nem
lehetséges, a hatályon kívül
helyezésről gondoskodni kell.
Költségvetési hatása: nincs
Környezeti
és
egészségi
következményei: Nem releváns
Adminisztratív terheket befolyásoló
hatása: A rendelet módosítása nem
jár az adminisztratív terhek
változásával.
A jogszabály megalkotásának
szükségessége,
a
jogalkotás
elmaradásának
várható
következményei: A jogalkotás
elmaradása
törvényességi
felügyeleti eljárást vonhat maga
után.
A
jogszabály
alkalmazásához
szükséges személyi, szervezeti,
tárgyi, és pénzügyi feltételek: A
jogszabály
alkalmazásához
szükséges pénzügyi, személyi,
szervezeti, tárgyi feltételek nem
változnak, azok rendelkezésre
állnak.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt
Képviselő-testületet a rendelet-tervezet
megtárgyalására
és
felsorolt
önkormányzati rendeletek hatályon kívül
helyezésére.

Velem, 2014. szeptember 15.
Dr. Zalán Gábor sk.
jegyző
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2014. (IX…..) önkormányzati rendelete
a 37/1999.(II.26.) Korm. rendelettel módosított 38/1995.(IV.5.) Korm. rendelet alapján adható
locsolási kedvezmény alkalmazásáról szóló 6/2004. (V. 26.) önkormányzati rendelete hatályon
kívül helyezéséről
Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés
a)
pontjában
meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1.§
Hatályát veszti Velem községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
a.) 37/1999.(II.26.) Korm. rendelettel
módosított 38/1995.(IV.5.) Korm.
rendelet alapján adható locsolási
kedvezmény alkalmazásáról szóló
6/2004.
(V.26.)
önkormányzati
rendelete
2.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép
hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Velem, 2014. szeptember 15.
Szél Józsefné s.k.
polgármester

Dr. Zalán Gábor s.k.
jegyző

