RENDELETTERVEZET
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
__/2017. (II. __.) önkormányzati rendelete
egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
13. § (1) és (2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § E rendelettel hatályon kívül helyezett önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése nem
érinti ezen önkormányzati rendeletek alapján e rendelet hatályba lépése előtt keletkezett,
megszüntetett, vagy módosított jogokat és kötelezettségeket.
2. § E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti:
(1) Enying Város Önkormányzatának az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjának
megállapításáról szóló 28/2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete.
(2) Enying Város Önkormányzatának az Enying Város Önkormányzatának 2015. évi
zárszámadásáról szóló 17/2016. (V.30.) önkormányzati rendelete.
(3) Enying Város Önkormányzatának a 2016. évben a közfoglalkoztatási programban résztvevő
aktív korúak önkormányzati támogatásról szóló 32/2016. (X.12.) önkormányzati rendelete.
3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon a hatályát veszti.

Viplak Tibor

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt

polgármester

jegyző

Záradék:
A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetése 2017. február ___ – ____. napjáig a Polgármesteri
Hivatal honlapján megtörtént.
A tervezettel kapcsolatban bejelentés, észrevétel érkezett / nem érkezett.
Enying, 2016. február ___
Kihirdetve: 2016. január __
Dr. Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
18. §-a szerinti
RÉSZLETES INDOKOLÁS
1. §-hoz
A jogbiztonság elvének megfelelően a rendelkezés tartalmazza a jelen rendelettel hatályon kívül
helyezendő jogszabályokból eredő jogok és kötelezettségek fennmaradását.
2. §-hoz
A rendelkezés felsorolja a hatályon kívül helyezendő önkormányzati rendeleteket.
3. §-hoz
A rendelkezés megállapítja a hatálybalépést.
Enying, 2017. február 09.
Dr. Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző s. k.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a értelmében a jogszabályok előkészítése
során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a
következők:
1.
A jogszabály megalkotásának szükségessége: A rendelet megalkotására jogszabályi
felhatalmazás alapján kerül sor, a magasabb szintű jogszabályváltozások, illetve idejétmúlt
rendelkezések indokolják.
2. Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások: Jelen rendeletnek aktív társadalmi, gazdasági és
költségvetési hatása nincs.
3. Környezeti és egészségügyi következményei: A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen
környezeti és egészségügyi hatása nincs.
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásának
adminisztratív terheket befolyásoló hatásai minimálisak.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A jogszabály megalkotásának elmaradása törvényességi felhívást von maga után.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek: A rendelet
elfogadása nem igényel többlet személyi, szervezeti, pénzügyi feltételt.
Enying, 2017. február 09.
Dr. Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző s. k.

