
 
 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI 
LAP 

a települési környezet védelméről és a 
kommunális rend egyes szabályairól szóló  

önkormányzati rendelet módosítása 
 
 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 
törvény 17. §-a alapján) 

 
A tervezett jogszabály várható 
következményei, különösen 
 
I. társadalmi hatásai: 
A változásnak társadalmi hatásai nincsenek.  
 
II. gazdasági hatásai: 
A változásnak gazdasági hatásai nincsenek. 
 
III. költségvetési hatásai: 
A helyi rendeletnek költségvetési hatásai 
nincsenek. 
 
IV. környezeti következményei: 
A változásnak környezeti következményei 
nincsenek. 
 
V. egészségi következményei: 
A változásnak egészségi következményei 
nincsenek. 
 
VI. adminisztratív terheket befolyásoló 
hatásai: 
A változásnak adminisztratív terheket 
befolyásoló hatásai nincsenek. 
 
VII. megalkotásának szükségessége: 
A helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok 
megalkotásának lehetősége az 
önkormányzatok számára kizárólag azokra a 
területekre vonatkozik, amelyeket magasabb 

szintű jogszabályok nem szabályoznak. 
Tekintettel arra, hogy a környezeti zaj- és 
rezgés elleni védelem szabályait 
kormányrendelet tartalmazza, a Képviselő-
testület csak azokban a helyi társadalmi 
viszonyokban állapíthat meg zajvédelemre 
vonatkozó rendelkezéseket, amelyekre nézve a 
kormányrendelet nem tartalmaz szabályozást. 
Ezen megállapítások alapján Velem községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete által 
megalkotott a települési környezet védelméről 
és a kommunális rend egyes szabályairól szóló 
4/2001. (VII. 11.) számú önkormányzati 
rendelet 6.§-a és 1. számú melléklete nem a 
szabályozás hatálya alá vonható esetekben 
állapít meg zajvédelmi rendelkezéseket, ezért 
indokolttá vált a rendelet ezen szakaszának és 
mellékletének hatályon kívül helyezése. 
 
VIII. a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
A helyi szabályozás elmaradása 
jogszabálysértést eredményez és a 
kormányhivatal törvényességi intézkedését 
vonja maga után. 
 
IX. alkalmazásához szükséges személyi, 
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
E rendelet alkalmazása nem igényel többlet 
feltételt az eddigiekhez képest. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 

4/2015. (IV.01.) önkormányzati rendelete 
a települési környezet védelméről és a 

kommunális rend egyes szabályairól szóló 
4/2001.(VII.11.) önkormányzati rendelete 

módosításáról 
 
 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-
testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében, a helyi önkormányzatok és 
szerveik, a köztársasági megbízottak, 
valamint egyes centrális alárendeltségű 
szervek feladat- és hatásköreiről szóló 
1991. évi XX. törvény 85. § (1) bekezdés 
e) pontjában meghatározott feladatkörében 
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 települési környezet 
védelméről és a kommunális rend egyes 
szabályairól szóló 4/2001.(VII.11.) 
önkormányzati rendelet  

a.) 6.§-a 
b.) 1. számú melléklete  

 
  

2.§ 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép 
hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 
 
Velem, 2015. március 25. 
 
 
Szél Józsefné s.k. Dr. Zalán Gábor s.k. 
polgármester      jegyző 
 



 
 

 


