
 

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

_/2020. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 

a közterületek használatának rendjéről szóló 25/2016. (IX. 08.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete- a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) 

bekezdése szerinti- hatáskörében eljáró Enying Város Polgármestere az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.§ (5) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. §  (1) Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatának 

rendjéről szóló 25/2016. (IX. 08.) önkormányzati rendelete 8. §-át a következő bekezdéssekkel 

egészíti ki: 

 

„(3)  A közterület-használatért fizetendő díj az általános forgalmi adót  nem tartalmazza. 

 

  (4)  A közterület-használati díjról az önkormányzat számlát állít ki” 

 

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

Enying, 2020.december . 

 

 

 

 

Viplak Tibor Dr. Bodor Katalin 

polgármester jegyző 

 

 

Kihirdetve: 2020. december . 

        

Dr. Bodor Katalin  

jegyző 

 

Záradék:  

 

A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetése 2020. december ... napjáig a Polgármesteri Hivatal 

honlapján megtörtént. 

A tervezettel kapcsolatban bejelentés, észrevétel érkezett / nem érkezett.  

 



 

Enying, 2020. december 

Kihirdetve: 2020. december  

 

dr. Bodor Katalin 

jegyző 

 

 

 

 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS A JOGALKOTÁSRÓL SZÓLÓ 2010. ÉVI CXXX. 

 TÖRVÉNY 18. §-A ALAPJÁN 

 

1.§-hoz:  

A módosítás oka, hogy a rendelet nem tartalmazott rendelkezést az általános forgalmi adóról, 

valamint a számla kiállításáról. 

2.§-hoz: 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz és a végrehajtását követő hatályon kívül helyezéséről 

rendelkezik.  

 

Enying, 2020. december 10.  

 

                                                                                                 Dr. Bodor Katalin  

                                                                                                         jegyző s.k 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT A JOGALKOTÁSRÓL SZÓLÓ 2010. ÉVI CXXX. 

TÖRVÉNY 17. §-AALPJÁN 

A tervezett jogszabály  

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai  

A Tervezet aktív társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásokat nem keletkeztet.  

b) környezeti és egészségi következményei  

A jogszabálynak környezeti következményei és egészségügyi következményei nincsenek.  

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai  

A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet. 

 d) megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:  

A rendelkezés megalkotását szükségessé teszi az általános forgalmi adóról szóló 2007.évi 

CXVII. törvénynek való megfelelés.  

e) alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek  

A rendelet elfogadása nem igényel többlet személyi, szervezeti, pénzügyi feltételt.  

Enying, 2020. december 10.  

                                                                                                           Dr. Bodor Katalin  

                                                                                                                     jegyző s.k. 

 

 

 

 

 


