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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A képviselő-testület 2021 októberében 43/2021. (X. 27.) határozatával módosította a 
„Veszprém-Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa” program által gondozott 
regionális együttműködéshez való csatlakozásról szóló 65/2020. (X. 28.) határozatát, 
mely módosítás szerint: 
 
„A képviselő-testület támogatja, hogy a Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért 
Közalapítvány javára az 1 (egy) Euró/fő/év összegnek megfelelő hozzájárulási díjat – 
árfolyamkorlát nélkül – a Síaréna Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8413 
Eplény, Veszprémi utca 68/A.; adószáma: 13500270-2-19; képviseli: dr. Paksi Piroska), 
mint partner átvállalja, a projekt teljes futamidejére, a 2021-2023. évekre 
vonatkozóan.” 
 
A hozzájárulási díjat a partner Síaréna Kft. közvetlenül fizeti meg a Közalapítványnak. 
Fentiek alapján okafogyottá vált az államháztartáson kívüli forrás átadásáról a 
Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány javára szóló 18/2020. (XI. 25.) 
önkormányzati rendelet, ezért – a 43/2021. (X. 27.) határozat 3. pontja alapján – 
hatályon kívül kell helyezni. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (2) bekezdése értelmében, a 
hatályos jogszabályt a hatályon kívül helyezni kívánt jogszabály megalkotására 
hatáskörrel rendelkező szerv vagy személy helyezheti hatályon kívül. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megvitatni és a 
rendelettervezetet elfogadni szíveskedjék. 
 
 
Eplény, 2021. november 22. 
 
                                                                               Fiskál János 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
…/2021. (...) önkormányzati rendelete  

 
az államháztartáson kívüli forrás átadásáról a Veszprém-Balaton Régió 

Kultúrájáért Közalapítvány javára szóló 18/2020. (XI. 25.) önkormányzati 
rendelet 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 Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az 
államháztartáson kívüli forrás átadásáról a Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért 
Közalapítvány javára szóló 18/2020. (XI. 25.) önkormányzati rendelete. 
 
                                                     2. § 
 
Ez a rendelet 2021. november 25-én lép hatályba. 
 
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Dancs Judit s.k. 
polgármester  jegyző 
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Előzetes hatásvizsgálat  
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson 

kívüli forrás átadásáról a Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért 
Közalapítvány javára szóló 18/2020. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezéséhez 
  

I. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint: 
 
17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó 
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit. 
 (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, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket. 
 

II. 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás 
átadásáról a Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány javára szóló 18/2020. 
(XI. 25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati 
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. 

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
A jogszabálynak nincs közvetlen társadalmi, gazdasági hatása, költségvetési 
hatása, hogy a Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány javára az 1 
(egy) Euró/fő/év összegnek megfelelő hozzájárulási díjat az önkormányzatnak nem 
kell megfizetni. 
 

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei: 
          A jogszabálynak nincs közvetlen környezeti és egészségi következménye. 

 
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
A tervezet többlet adminisztratív terhet nem keletkeztet.  
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2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás 
elmaradásának várható következményei: 
 

A jogszabály okafogyottá vált, nem történik az önkormányzat részéről forrás átadása 
államháztartáson kívüli szervezet javára. A jogszabály hatályban tartása 
jogbizonytalanságot okozna. 
 

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

 
A tervezet elfogadása esetén nincsenek személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek. 
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Indokolás  
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson 

kívüli forrás átadásáról a Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért 
Közalapítvány javára szóló 18/2020. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezéséhez 
 

I. 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 18. §-a szerint: 

 
18. § (1) A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, 

amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és 
célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá 
ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás 
közzétételéről.   

(2) A jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt 
szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, 
valamint a 20. § szerinti egyeztetési kötelezettségről. 

(3) A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás nyilvánosságát jogszabályban 
meghatározottak szerint kell biztosítani. 

(4) A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás kötelező erővel nem 
rendelkezik. 

(5) A jogszabály értelmezésekor figyelmen kívül kell hagyni a jogszabály 
tervezetéhez tartozó indokolás jogszabályszöveggel ellentétes részét. 

 
II. 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás 
átadásáról a Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány javára szóló 18/2020. 
(XI. 25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati 
rendelet megalkotásának indokai – a Jat 18. §-a alapján – az alábbiak szerint 
összegezhetők: 
 
1. A javasolt szabályozást szükségessé tevő társadalmi, gazdasági, szakmai 

okok és célok, a jogi szabályozás várható hatásainak ismertetése 
A képviselő-testület 2021 októberében 43/2021. (X. 27.) határozatával módosította 
a „Veszprém-Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa” program által gondozott 
regionális együttműködéshez való csatlakozásról szóló 65/2020. (X. 28.) 
határozatát, mely módosítás szerint: 
„A képviselő-testület támogatja, hogy a Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért 
Közalapítvány javára az 1 (egy) Euró/fő/év összegnek megfelelő hozzájárulási díjat 
– árfolyamkorlát nélkül – a Síaréna Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8413 
Eplény, Veszprémi utca 68/A.; adószáma: 13500270-2-19; képviseli: dr. Paksi 
Piroska), mint partner átvállalja, a projekt teljes futamidejére, a 2021-2023. évekre 
vonatkozóan.” 
A hozzájárulási díjat a partner Síaréna Kft. közvetlenül fizeti meg a 
Közalapítványnak. 
Fentiek alapján okafogyottá vált az államháztartáson kívüli forrás átadásáról a 
Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány javára szóló 18/2020. (XI. 25.) 



7 
 

önkormányzati rendelet, ezért – a 43/2021. (X. 27.) határozat 3. pontja alapján – 
hatályon kívül kell helyezni. 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (2) bekezdése értelmében, a 
hatályos jogszabályt a hatályon kívül helyezni kívánt jogszabály megalkotására 
hatáskörrel rendelkező szerv vagy személy helyezheti hatályon kívül. 
 

2. Az indokolás közzététele, nyilvánossága 
 
A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a 
közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 
5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati 
rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, 
végső előterjesztői indokolás Nemzeti Jogszabálytárban történő közzététele 
kötelező. A közzétett indokolás nyilvános. A jogszabály tervezetéhez tartozó 
indokolás kötelező erővel nem rendelkezik. A jogszabály értelmezésekor figyelmen 
kívül kell hagyni a jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás jogszabályszöveggel 
ellentétes részét. 
 

3. A javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek 
összhangja, valamint a Jat. 20. §-a szerinti egyeztetési kötelezettség 
 
Az önkormányzati rendelet nem esik a Jat. 18. § (2) bekezdésének hatálya alá.  

 

 

 


