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2015. május 12-i ülésének 
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A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény 
(továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel az 
egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül 
helyezéséről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásának szükségességét az alábbi 
okokkal és célokkal indokolom: 
A Jat. 22. §-a a következőképpen rendelekezik: 
"(1) A jogalkalmazás és az utólagos 
hatásvizsgálat tapasztalatait is figyelembe véve 
a miniszter gondoskodik arról, hogy a 
tárgykört érintő új jogi szabályozás vagy 
módosítás megalkotása során, ennek 
hiányában e célból kiadott jogszabály 
keretében 
a) az elavult, szükségtelenné vált, 
b) a jogrendszer egységébe nem illeszkedő, 
c) a szabályozási cél sérelme nélkül 
egyszerűsíthető, a jogszabály címzettjei 
számára gyorsabb, kevésbé költséges 
eljárásokat eredményező szabályozással 
felváltható, 
d) a normatív tartalom nélküli, tartalmilag 
kiüresedett vagy egyébként alkalmazhatatlan, 
vagy 
e) az indokolatlanul párhuzamos vagy 
többszintű szabályozást megvalósító, 
a feladatkörébe tartozó jogszabályi 
rendelkezések hatályon kívül helyezésére, 
illetve megfelelő módosítására kerüljön sor. 
 
(2) Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat 
lefolytatásáról az általa alkotott rendelet 
esetén a Magyar Nemzeti Bank elnöke, a 
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 
elnöke, az önkormányzati rendelet esetén a 
jegyző gondoskodik. 
A törvényi előírás teljesítése érdekében 

áttekintésre került a helyi joganyag és jelen 
előterjesztéssel javaslatot teszünk az elavult, 
szükségtelenné vált vagy normatív tartalom 
nélküli, tartalmilag kiüresedett önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezésére.  
 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a lakásépítés és lakásvásárlás 
támogatásáról szóló 11/2003.(XI.14.) 
önkormányzati rendeletének felhatalmazása 
alapján visszatérítendő kamatmentes kölcsön 
támogatást nyújtott meghatározott feltételek 
teljesülése mellett. Támogatásra irányuló 
kérelem 10 éve nem került benyújtásra az 
önkormányzathoz. 
 
Tekintettel arra, hogy az önkormányzat  
költségvetésében a pénzügyi feltételek nem 
állnak rendelkezésre a lakásépítés és 
lakásvásárlás támogatásához, ezért indokolttá 
vált a a lakásépítés és lakásvásárlás 
támogatásáról szóló 11/2003.(XI.14.) 
önkormányzati rendelet és az azt módosító 
4/2006.(II.24.) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezése. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 
beterjesztett rendeletet szíveskedjen elfogadni. 
 
Velem, 2015. május 4. 
  
 
A polgármester nevében: 
  
      Németh Melinda s.k. 
 kirendeltség-vezető 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
a lakásépítés és lakásvásárlás támogatásáról szóló 11/2003.(XI.14.)  

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséhez 
 
 

(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: 
Az önkormányzati rendelet szabályozása nem jelent plusz adminisztrációs terhet. 
 
VII. megalkotásának szükségessége: 
A törvényi előírás teljesítése érdekében áttekintésre került a helyi joganyag és az elavult, 
szükségtelenné vált vagy normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezése indokolttá vált. 
 
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. 
 
 
 


