
Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 29-i testületi 

ülésére 

 

Tisztelt Képviselők! 

Általános indokolás 

 

A rendeletmódosítás azon előírásokat tartalmazza, mely bevezetése elősegíti a jelenleg a 

környezetvédelmi rendeletben foglalt előírások betartását. 

Részletes indokolás 

 

1. § Az alaprendelet 12/A. §-sal való kiegészítését tartalmazza, melyben rögzítésre kerül, hogy a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni a magatartási szabályok megszegése esetén. 
A (2) bekezdés rögzíti a jegyző hatáskörét. 
A (3) bekezdés határozza meg, hogy mely esetekben kell alkalmazni az a) pontban 
meghatározott közigazgatási bírságolás lehetőségét.  

2. § Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 
 
 

Előzetes hatástanulmány  

  

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok 

előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, a (2) bekezdés alapján az alábbi tényezőkre 

vonatkozóan:  

A rendelet-tervezet:  

- Társadalmi hatás: A rendeletben szabályozott, a környezetvédelmi rendelet kiegészítését 

tartalmazó szakasz biztosítja, hogy a községben az előírások betartása hatékonyabb legyen, 

mely a lakosság számára is tájékoztatást nyújt, pozitív.  

- Gazdasági hatása: A tervezetnek gazdasági hatása, a közigazgatási bírság.  

- Költségvetési hatása: Feltétlenül minden esetben érinti az önkormányzat költségvetését, ezért 

is szükséges pontos meghatározása. 

- A rendeletnek közvetlen környezeti hatása hogy a kilátásba helyezett büntetés a környezet 

megóvását, rendbentartását elősegíti.   

- A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs.  

- A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet megalkotásának az 

adminisztratív terheket tekintve többlet hatása az eddigi tevékenységhez képest nincs.  

- A rendelet megalkotásának szükségessége: Az önkormányzati rendelet megalkotását a 

megváltott jogszabályi környezet tette szükségessé.  

- A jogalkotás elmaradásának várható következményei: amennyiben az önkormányzat a 

rendeletben szabályozott előírásokat nem vezeti be, nehézkesebb a jelenlegi 
környezetvédelmi rendeletben foglalt előírások betartása.  



- A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a 

rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további 

feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.  

 

Vaszar, 2017. június 22. 

 

 Varga Péter polgármester 

Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2017.(…) önkormányzati rendelete a helyi 

környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről szóló 14/2006. (IX.01.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól 

szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól 

szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében meghatározott véleményezési jogkörében eljáró 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2006.(IX.1.) önkormányzati 

rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 12/A. §-sal egészül ki: 

„12/A. § (1) A rendelet 2. § (1),(4),(7), (10) bekezdéseiben, 3. § (4)-(6) bekezdéseiben, 9. § (1) 
bekezdésében, 11. § (2), (3) bekezdésében megfogalmazott magatartási szabályok (a továbbiakban: 
magatartási szabályok) be nem tartása esetén a közigazgatási hatósági eljárás lefolytatására a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt kell 
alkalmazni.  

(2) A közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik. 

(3) A rendelet 2. § (1),(4),(7), (10) bekezdéseiben, 3. § (4)-(6) bekezdéseiben, 9. § (1) bekezdésében, 
11. § (2), (3) bekezdésében megfogalmazott magatartási szabályok be nem tartása esetén a jegyző 
200.000.- Ft-ig terjedő közigazgatási bírság kiszabására jogosult. 

(4) Az (3) bekezdésben meghatározott bírság ismételten kiszabható.” 

2. § A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 ……………………………………………. ……………………………………………….. 
 Varga Péter  Pfilfné Bagics Judit 
 polgármester jegyző 
 
A rendelet kihirdetve 2017. …… 
  …………………………………….. 
  Pfilfné Bagics Judit 
  jegyző 


