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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Áttekintésre kerültek a korábbi években elfogadott önkormányzati rendeletek. Több 

rendeletről megállapításra került, hogy rendelkezései már kivétel nélkül végrehajtásra 

kerültek. Ezen rendeleteket a rendelettervezet 1-5. §-ai tartalmazzák. A jogalkotásról szóló 

2010. évi CXXX. törvény 13. § (2) bekezdése alapján: „(2) Ha a jogszabály minden 

rendelkezése végrehajtottá vált, rendelkezni kell annak hatályon kívül helyezéséről.” 

 

A költségvetéssel kapcsolatos rendeleteket (5. §) öt évre visszamenően hatályukban 

megtartani javaslom, tekintettel arra, hogy az Állami Számvevőszék által végzett átfogó 

ellenőrzései során a vizsgálat évét megelőző öt évet ellenőriz. 

 

A Képviselő-testület ebtartásról szóló 10/1992.(VI.18.) önkormányzati rendelete párhuzamos 

szabályozást tartalmaz az állattartási rendeletével. Az állattartási rendelet szabályozása a 

központi jogszabályok szabályozásával együtt feleslegessé teszik az ebtartási rendelet 

meglétét, sőt jogbizonytalanságot keletkeztet a párhuzamos szabályozás miatt. 

A lakossági kölcsön-kamatterhek támogatásáról szóló 12/1992.(VI.18.) önkormányzati 

rendelet az 1990. CIV. törvény 64-68. § szerint törlesztett hitelek vonatkozásában nyújtott 

segítséget a kérelmező részére. Ezen támogatást 1992-93 években nyújtotta az önkormányzat 

tekintettel az ehhez kapcsolódó állami támogatásra. Azóta igény nem merült fel. Tekintettel 

az akkor alkalmazott futamidőkre is a rendelet szabályozási tárgya kiüresedett. 

 

Fentiek a rendelettervezet indokolását is jelentik. 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a rendelettervezet megvitatására! 
 

 

 

Zirc, 2012. június 19. 

 

 

 

       Sümegi Attila  

            aljegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

 

    /2012.(     ) önkormányzati rendelete 

 

 

egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1-5. § tekintetében a jogalkotásról 

szóló 2010. évi CXXX. törvény 13. § (2) bekezdésében, az 6-7. § tekintetében az Alaptörvény 

32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. §   Hatályát veszti a luxusadóról szóló 7/2006.(III.30.) rendelet hatályon kívül helyezéséről 

szóló önkormányzati rendelet. 

 

2. § Hatályát veszti Eplény Község Önkormányzatának elektronikus ügyintézéséről szóló 

13/2005.(XII.14.) rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendelet. 

 

3. § Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjai megállapításának 

szabályairól szóló 5/2010.(III.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

szóló önkormányzati rendelet. 

 

4. § Hatályát veszti a belföldi gépjárművek adójáról szóló módosított 16/1995.(XII.31.) ÖK. 

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendelet. 

 

5. § (1) Hatályát veszti 

a) Eplény Község Önkormányzatának 1992. évi költségvetéséről szóló 1/1992.(II.21.) 

ÖK. rendelete és 

b) Eplény Község Önkormányzatának az 1992. évi költségvetéséről szóló 

1/1992.(II.21.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 16/1992.(XII.28.) ÖK. rendelete. 

 

(2) Hatályát veszti 

a) Eplény Községi Önkormányzat 1993. évi költségvetéséről szóló 1/1993.(I.15.) ÖK. 

rendelet és 

b) Eplény Községi Önkormányzat 1993. évi költségvetéséről szóló 1/1993.(I.15.) ÖK. 

rendelet módosításáról szóló 6/1993.(VIII.12.) ÖK. rendelet. 

 

(3) Hatályát veszti Eplény Községi Önkormányzat 1992. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló 2/1993.(III.4.) ÖK. rendelet. 

 

(4) Hatályát veszti az önkormányzat 1994. évi gazdálkodásának átmeneti viteléről szóló 

8/1993.(XII.16.) ÖK. rendelet. 

 

(5) Hatályát veszti  

a) Eplény Községi Önkormányzat 1994. évi költségvetéséről szóló 1/1994.(I.20.) ÖK. 

rendelet, 

b) Eplény Községi Önkormányzat 1994. évi költségvetéséről szóló 1/1994.(I.20.) ÖK. 

rendelet módosításáról szóló 6/1994.(VIII.11.) ÖK. rendelet és 



c) Eplény Községi Önkormányzat 1994. évi költségvetéséről szóló 1/1994.(I.20.) ÖK. 

rendelet módosításáról szóló 7/1994.(IX.22.) ÖK. rendelet. 

 

(6) Hatályát veszti Eplény Községi Önkormányzat 1993. évi gazdálkodásának 

végrehajtásáról szóló 3/1994.(III.23.) ÖK. rendelet. 

 

(7) Hatályát veszti 

a) Eplény Községi Önkormányzat 1995. évi költségvetéséről szóló 1/1995.(II.23.) ÖK. 

rendelet és 

b) Eplény Községi Önkormányzat 1995. évi költségvetéséről szóló 1/1995.(II.23.) ÖK. 

rendelet módosításáról szóló 11/1995.(VIII.25.) ÖK. rendelet. 

 

(8) Hatályát veszti Eplény Községi Önkormányzat 1994. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló 8/1995.(IV.7.) ÖK. rendelet. 

 

(9) Hatályát veszti az 1996. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési 

gazdálkodásról szóló 18/1995.(XII.31.) ÖK. rendelet. 

 

(10) Hatályát veszti  

a) az önkormányzat 1996. évi költségvetéséről szóló 1/1996.(III.29.) Ök. rendelet, 

b) az önkormányzat 1996. évi költségvetéséről szóló 1/1996.(III.29.) Ök. rendelet 

módosításáról szóló 9/1996.(VI.27.) ÖK. rendelet és 

c) az önkormányzat 1996. évi költségvetéséről szóló 1/1996.(III.29.) Ök. rendelet 

módosításáról szóló 13/1996.(XII.20.) ÖK. rendelet. 

 

(11) Hatályát veszti Eplény Községi Önkormányzat 1995. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló 4/1996.(V.18.) ÖK. rendelet. 

 

(12) Hatályát veszti az 1997. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési 

gazdálkodásról szóló 15/1996.(XII.31.) ÖK. rendelet. 

 

(13) Hatályát veszti  

a) Eplény Községi Önkormányzat 1997. évi költségvetéséről szóló 1/1997.(II.15.) ÖK. 

rendelet, 

b) Eplény Községi Önkormányzat 1997. évi költségvetéséről szóló 1/1997.(II.15.) ÖK. 

rendelet módosításáról szóló 8/1997.(VII.2.) ÖK. rendelet, 

c) Eplény Községi Önkormányzat 1997. évi költségvetéséről szóló 1/1997.(II.15.) ÖK. 

rendelet módosításáról szóló 9/1997.(IX.10.) ÖK. rendelet és 

d) Eplény Községi Önkormányzat 1997. évi költségvetéséről szóló 1/1997.(II.15.) ÖK. 

rendelet módosításáról szóló 15/1997.(XII.30.) ÖK. rendelet. 

 

(14) Hatályát veszti Eplény Községi Önkormányzat 1996. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló 7/1997.(IV.30.) ÖK. rendelet. 

 

(15) Hatályát veszti az 1998. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési 

gazdálkodásról szóló 16/1997.(XII.30.) ÖK. rendelet. 

 

(16) Hatályát veszti  

a) az önkormányzat 1998. évi költségvetéséről szóló 2/1998.(II.12.) ÖK. rendelet, 



b) az önkormányzat 1998. évi költségvetéséről szóló 2/1998.(II.12.) ÖK. rendelet 

módosításáról szóló 7/1998.(VI.24.) ÖK. rendelet, 

c) az önkormányzat 1998. évi költségvetéséről szóló 2/1998.(II.12.) ÖK. rendelet 

módosításáról szóló 8/1998.(IX.16.) ÖK. rendelet és 

d) az önkormányzat 1998. évi költségvetéséről szóló 2/1998.(II.12.) ÖK. rendelet 

módosításáról szóló 14/1998.(XII.30.) ÖK. rendelet. 

 

(17) Hatályát veszti Eplény Községi Önkormányzat 1997. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló 6/1998.(IV.15.) ÖK. rendelet. 

 

(18) Hatályát veszti az 1999. évi átmeneti finanszírozásról szóló 13/1998.(XII.30.) ÖK. 

rendelet. 

 

(19) Hatályát veszti 

a) az önkormányzat 1999. évi költségvetéséről szóló 1/1999.(II.19.) ÖK. rendelet, 

b) az önkormányzat 1999. évi költségvetéséről szóló 1/1999.(II.19.) ÖK. rendelet 

módosításáról szóló 6/1999.(III.25.) ÖK. rendelet, 

c) az önkormányzat 1999. évi költségvetéséről szóló 1/1999.(II.19.) ÖK. rendelet 

módosításáról szóló 8/1999.(VI.10.) ÖK. rendelet, 

d) az önkormányzat 1999. évi költségvetéséről szóló 1/1999.(II.19.) ÖK. rendelet 

módosításáról szóló 10/1999.(IX.14.) ÖK. rendelet, 

e) az önkormányzat 1999. évi költségvetéséről szóló 1/1999.(II.19.) ÖK. rendelet 

módosításáról szóló 11/1999.(IX.23.) ÖK. rendelet és 

f) az önkormányzat 1999. évi költségvetéséről szóló 1/1999.(II.19.) ÖK. rendelet 

módosításáról szóló 12/1999.(XI.5.) ÖK. rendelet. 

 

(20) Hatályát veszti Eplény Községi Önkormányzat 1998. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló 7/1999.(IV.22.) ÖK. rendelet. 

 

(21) Hatályát veszti a 2000. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési 

gazdálkodásról szóló 16/1999.(XII.31.) ÖK. rendelet. 

 

(22) Hatályát veszti 

a) az önkormányzat 2000. évi költségvetéséről szóló 2/2000.(II.15.) ÖK. rendelet, 

b) az önkormányzat 2000. évi költségvetéséről szóló 2/2000.(II.15.) ÖK. rendelet 

módosításáról szóló 10/2000.(IV.20.) ÖK. rendelet, 

c) az önkormányzat 2000. évi költségvetéséről szóló 2/2000.(II.15.) ÖK. rendelet 

módosításáról szóló 12/2000.(IX.15.) ÖK. rendelet, 

d) az önkormányzat 2000. évi költségvetéséről szóló 2/2000.(II.15.) ÖK. rendelet 

módosításáról szóló 15/2000.(XI.30.) ÖK. rendelet és 

e) az önkormányzat 2000. évi költségvetéséről szóló 2/2000.(II.15.) ÖK. rendelet 

módosításáról szóló 1/2001.(II.16.) ÖK. rendelet. 

 

(23) Hatályát veszti Eplény Községi Önkormányzat 1999. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló 5/2000.(III.23.) ÖK. rendelet. 

 

(24) Hatályát veszti a 2001. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési 

gazdálkodásról szóló 16/2000.(XII.14.) ÖK. rendelet. 

 

(25) Hatályát veszti 



a) az önkormányzat 2001. évi költségvetéséről szóló 2/2001.(II.16.) ÖK. rendelet, 

b) az önkormányzat 2001. évi költségvetéséről szóló 2/2001.(II.16.) ÖK. rendelet 

módosításáról szóló 6/2001.(V.10.) ÖK. rendelet, 

c) az önkormányzat 2001. évi költségvetéséről szóló 2/2001.(II.16.) ÖK. rendelet 

módosításáról szóló 7/2001.(VI.28.) ÖK. rendelet, 

d) az önkormányzat 2001. évi költségvetéséről szóló 2/2001.(II.16.) ÖK. rendelet 

módosításáról szóló 8/2001.(VII.19.) ÖK. rendelet, 

e) az önkormányzat 2001. évi költségvetéséről szóló 2/2001.(II.16.) ÖK. rendelet 

módosításáról szóló 9/2001.(IX.13.) ÖK. rendelet és 

f) az önkormányzat 2001. évi költségvetéséről szóló 2/2001.(II.16.) ÖK. rendelet 

módosításáról szóló 2/2002.(II.1.) ÖK. rendelet. 

 

(26) Hatályát veszti Eplény Községi Önkormányzat 2000. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló 5/2001.(III.29.) ÖK. rendelet. 

 

(27) Hatályát veszti 

a) az önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló 1/2002.(II.1.) ÖK. rendelet, 

b) az önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló 1/2002.(II.1.) ÖK. rendelet 

módosításáról szóló 8/2002.(IX.13.) ÖK. rendelet, 

c) az önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló 1/2002.(II.1.) ÖK. rendelet 

módosításáról szóló 11/2002.(XI.28.) ÖK. rendelet, 

d) az önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló 1/2002.(II.1.) ÖK. rendelet 

módosításáról szóló 16/2002.(XII.30.) ÖK. rendelet. 

 

(28) Hatályát veszti az önkormányzat 2001. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 

4/2002.(IV.29.) ÖK. rendelet. 

 

(29) Hatályát veszti az önkormányzat 2002. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról 

szóló 9/2002.(IX.18.) ÖK. rendelet. 

 

(30) Hatályát veszti 

a) az önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 2/2003.(II.13.) ÖK. rendelet, 

b) az önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 2/2003.(II.13.) ÖK. rendelet 

módosításáról szóló 8/2003.(V.8.) ÖK. rendelet, 

c) az önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 2/2003.(II.13.) ÖK. rendelet 

módosításáról szóló 9/2003.(VI.12.) ÖK. rendelet, 

d) az önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 2/2003.(II.13.) ÖK. rendelet 

módosításáról szóló 11/2003.(IX.8.) ÖK. rendelet, 

e) az önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 2/2003.(II.13.) ÖK. rendelet 

módosításáról szóló 13/2003.(IX.30.) ÖK. rendelet, 

f) az önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 2/2003.(II.13.) ÖK. rendelet 

módosításáról szóló 16/2003.(XI.20.) ÖK. rendelet és 

g) az önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 2/2003.(II.13.) ÖK. rendelet 

módosításáról szóló 2/2004.(II.12.) ÖK. rendelet. 

 

(31) Hatályát veszti az önkormányzat 2002. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

6/2003.(IV.3.) ÖK. rendelet. 

 

(32) Hatályát veszti az önkormányzat 2003. évi költségvetésének I. félévi 

végrehajtásáról szóló 12/2003.(IX.8.) ÖK. rendelet. 



 

(33) Hatályát veszti 

a) az önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 3/2004.(II.12.) ÖK. rendelet, 

b) az önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 3/2004.(II.12.) ÖK. rendelet 

módosításáról szóló 4/2004.(III.25.) ÖK. rendelet, 

c) az önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 3/2004.(II.12.) ÖK. rendelet 

módosításáról szóló 12/2004.(VI.30.) ÖK. rendelet, 

d) az önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 3/2004.(II.12.) ÖK. rendelet 

módosításáról szóló 14/2004.(XI.24.) ÖK. rendelet és 

e) az önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 3/2004.(II.12.) ÖK. rendelet 

módosításáról szóló 3/2005.(II.15.) ÖK. rendelet. 

 

(34) Hatályát veszti az önkormányzat 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

8/2004.(IV.15.) ÖK. rendelet. 

 

(35) Hatályát veszti 

a) az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 4/2005.(II.15.) ÖK. rendelet, 

b) az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 4/2005.(II.15.) ÖK. rendelet 

módosításáról szóló 9/2005.(VIII.11.) ÖK. rendelet, 

c) az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 4/2005.(II.15.) ÖK. rendelet 

módosításáról szóló 10/2005.(IX.15.) ÖK. rendelet és 

d) az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 4/2005.(II.15.) ÖK. rendelet 

módosításáról szóló 3/2006.(II.15.) ÖK. rendelet. 

 

(36) Hatályát veszti az önkormányzat 2004. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 

8/2005.(IV.21.) ÖK. rendelet. 

 

(37) Hatályát veszti 

a) az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 4/2006.(II.15.) ÖK. rendelet, 

b) az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 4/2006.(II.15.) ÖK. rendelet 

módosításáról szóló 10/2006.(VI.27.) ÖK. rendelet, 

c) az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 4/2006.(II.15.) ÖK. rendelet 

módosításáról szóló 13/2006.(XI.12.) ÖK. rendelet, 

d) az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 4/2006.(II.15.) ÖK. rendelet 

módosításáról szóló 20/2006.(XII.7.) ÖK. rendelet, 

e) az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 4/2006.(II.15.) ÖK. rendelet 

módosításáról szóló 22/2006.(XII.15.) ÖK. rendelet és 

f) az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 4/2006.(II.15.) ÖK. rendelet 

módosításáról szóló 2/2007.(II.15.) ÖK. rendelet. 

 

(38) Hatályát veszti az önkormányzat 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

5/2006.(III.30.) ÖK. rendelet. 

 

(39) Hatályát veszti 

a) az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(II.15.) ÖK. rendelet, 

b) az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(II.15.) ÖK. rendelet 

módosításáról szóló 8/2007.(VI.28.) ÖK. rendelet, 

c) az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(II.15.) ÖK. rendelet 

módosításáról szóló 9/2007.(VIII.2.) ÖK. rendelet, 



d) az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(II.15.) ÖK. rendelet 

módosításáról szóló 10/2007.(IX.13.) ÖK. rendelet, 

e) az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(II.15.) ÖK. rendelet 

módosításáról szóló 14/2007.(XI.29.) ÖK. rendelet és 

f) az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(II.15.) ÖK. rendelet 

módosításáról szóló 4/2008.(III.6.) ÖK. rendelet. 

 

(40) Hatályát veszti az önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

4/2007.(IV.26.) ÖK. rendelet. 

 

(41) Hatályát veszti az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

5/2008.(IV.30.) ÖK. rendelet. 

 

6. § Hatályát veszti a lakossági kölcsön-kamatterhek támogatásáról szóló 12/1992.(VI.18.) 

ÖK. rendelet. 

 

7. § (1) Hatályát veszti az ebtartásról szóló 10/1992.(VI.18.) ÖK. rendelet. 

 (2) Hatályát veszti az ebtartásról szóló 10/1992.(VI.18.) ÖK. rendelet módosításáról szóló  

12/1996.(X.18.) ÖK. rendelet. 

 

8. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.   

  

       (2) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

  

 

 

Eplény, 2012.   

 

 

 

 

 

Fiskál János Sümegi Attila 

polgármester aljegyző 

  

 

 

Záradék:  

 

 

A rendelet 2012            napján lép hatályba. 

 

 

Eplény, 2012.          

 

 

 

       Sümegi Attila 

                                       Aljegyző 

 



Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

  

szóló rendelet tervezetének 

előzetes hatásvizsgálata 
 

 

I.  

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény ( a 

továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:  

 

17. § (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 

részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás 

várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről   …. 

önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét 

tájékoztatni kell. ….

          (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 

                    a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

                    aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 

                    ab) környezeti és egészségi következményeit, 

                    ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

                    b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményeit, és 

                   c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételeket. 

 

II. 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének egyes önkormányzati rendeletek 

hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak 

várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint 

összegezhetők. 

 

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása. 

E körben a Jat. szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni. 

 

a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 

   A Tervezet társadalmi hatása: A Tervezetnek társadalmi hatása nincs. 

 

   A Tervezet gazdasági hatása: 

   A Tervezetnek gazdasági hatása nincs. 

 

 

   A Tervezet költségvetési hatása:  

 

   A Tervezetnek költségvetési hatása nincs. 

 

 

b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 

 



A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek. 

 

 

c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

 

                   A Tervezet újabb adminisztratív terhet nem jelent. 

 

 

      2.     A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményei 

 

 A Tervezet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezéseinek való 

megfelelést szolgálja. 

  

 

      

      3.     A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 

 

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest 

többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényelnek. 

      

 

 

 


