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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a legutóbbi ülésén megalkotta az 
Eplény község címerének, zászlójának és a település nevének használatáról szóló 
20/2016. (X. 27.) önkormányzati rendeletet. 
 
A rendelet 15. § (2) bekezdésében tévesen a községi címer alkotásáról szóló 
10/1997. (XI. 27.) önkormányzati rendelet került hatályon kívül helyezésre az eplényi 
jelképek és Eplény név használatáról szóló 10/2014. (III. 31.) önkormányzati 
rendelet helyett. Ez utóbbi rendelet a községi címer alkotásáról szóló rendeletet 
egyébként már hatályon kívül helyezte. 
 
Jelen hatályon kívül helyező rendeletnek a megalkotása a községi jelképekre 
vonatkozó párhuzamos rendelkezés megszüntetését, és egyben fenti adminisztrációs 
hiba kijavítását is szolgálja.  
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet 
megalkotására. 
 
 
Eplény, 2016. október 21. 
 
 

         Fiskál János  
  



Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
…/2016. (...) önkormányzati rendelete 

 
az eplényi jelképek és Eplény név használatáról szóló 10/2014. (III. 31.) 
önkormányzati rendelet, és Eplény község címerének, zászlójának és a 
település nevének használatáról szóló 20/2016. (X. 27.) önkormányzati 

rendelet egy rendelkezésének hatályon kívül helyezéséről 

 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. §  Hatályát veszti: 

1.  az eplényi jelképek és Eplény név használatáról szóló 10/2014. (III. 31.) 
önkormányzati rendelet. 

 2.  Eplény község címerének, zászlójának és a település nevének 
használatáról szóló 20/2016. (X. 27.) önkormányzati rendelet 15. §-ának 
(2) bekezdése. 

 
2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k.  
jegyző 

 

  



Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
az eplényi jelképek és Eplény név használatáról szóló 10/2014. (III. 31.) 
önkormányzati rendelet, és Eplény község címerének, zászlójának és a 
település nevének használatáról szóló 20/2016. (X. 27.) önkormányzati 

rendelet egy rendelkezésének hatályon kívül helyezéséről szóló 
…/2016. (…) önkormányzati rendelete 

 
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. 
A helyi adókról szóló rendelet módosításának 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 
aa) A tervezet társadalmi hatásai: nincsen közvetlen társadalmi hatási.  
 A tervezet gazdasági hatásai: nincsen közvetlen gazdasági hatása. 
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei: 
 A tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi 

következménye nincs. 
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
 A tervezet adminisztratív terheket, a jelenlegi szabályokhoz képest 

nem keletkeztet. 



2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás 
elmaradásának várható következményei: 

  
 A hatályon kívül helyező rendeletnek a megalkotása a községi jelképekre 

vonatkozó párhuzamos rendelkezés megszüntetését, és egy adminisztrációs hiba 
kijavítását szolgálja. 

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

pénzügyi feltételek: 
 

A tervezet elfogadása esetén többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételt nem igényel. 

 

 


