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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

2012. december 31-ig volt az önkormányzatoknak lehetőségük arra, hogy az 
országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 
Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) 42. §-ának (10)-(11) bekezdését figyelembe 
véve önkormányzati parkolási rendeletben szabályozzák: 

a) az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű 
használatához az OTÉK-ban előírt, a telken belül biztosítandó gépjármű elhelyezési 
lehetőség (továbbiakban: várakozóhely) és rendszeres teherszállítás esetén 
rakodóhely számától való eltérés mértékét, 

b) a település adottságait figyelembe véve – az építmények, önálló rendeltetési 
egységek, területek rendeltetésszerű használatához előírt – várakozóhelyek 
kialakításának lehetőségét a közterület közlekedésre szánt területe egy részén, a 
közforgalom céljára átadott magánterület egy részén, vagy parkolóházban. 

 

Tekintettel arra, hogy jelenleg nincs olyan törvény, amely felhatalmazást adna a 
fentiekben megjelölt tárgykört szabályozó parkolási rendelet megalkotására, Eplény 
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Eplény község parkolási rendjéről 
szóló 8/2009. (VI. 25.) önkormányzati rendeletét hatályon kívül kell helyezni.         

 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelettervezet 
elfogadására. 
 
 
Eplény, 2014. április 30. 
 
 
         Fiskál János 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2014. (…) önkormányzati rendelete 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Eplény község 
parkolási rendjéről szóló 8/2009. (VI. 25.) önkormányzati rendeletének 

hatályon kívül helyezése 
 
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 Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az 

Eplény község parkolási rendjéről szóló 8/2009. (VI. 25.) önkormányzati 
rendelete. 

 
2. §   Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
Eplény, 2014…………... 
 
 

Fiskál János  dr. Mohos Gábor 
polgármester  jegyző 

 
Záradék: 
 
A rendeletet 2014. ……………..napján kihirdettem. 
A rendelet 2014. ……………. napján lép hatályba. 
 
Veszprém, 2014……………… 
 
 

 dr. Mohos Gábor 
 jegyző 

 



Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Eplény község 
parkolási rendjéről szóló 8/2009. (VI. 25.) önkormányzati rendeletének 

hatályon kívül helyezéséről szóló ………../2014. (………….) önkormányzati 
rendelet 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 rendelet tervezetben (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:  
 A Tervezetnek társadalmi hatása nincs. 
ab) A Tervezet gazdasági hatása:  
 A Tervezetnek gazdasági hatása nincs. 
ac) A Tervezet költségvetési hatása:  
 A Tervezetnek költségvetési hatása nincs. 
 
b)  A jogszabály környezeti és egészségi következményei 
 A változásnak környezeti és egészségi következményei nincsenek.  
 
c)  A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
 A Tervezet adminisztratív terhet nem keletkeztet. 

 



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

 
       A parkolási rendelet megalkotására törvény nem ad felhatalmazást, eredeti 

jogalkotói hatáskörben pedig a rendelet megalkotására nincs lehetőség. A 
jogalkotás elmaradása esetén a jogszabályok hierarchiájával ellentétes a rendelet 
hatályban tartása.  

  
 

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

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest 
többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.  

   
 


