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Tájékoztatás 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete számára 

 

 
Tárgy:  A környezetvédelemről szóló 18/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 

egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről, és a helyi adókról szóló 
15/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet rendelkezésének hatályon kívül 
helyezéséről 

 
 
Előadó: Fiskál János polgármester 

Tájékoztatás tartalma: önkormányzati rendelet megalkotása 

 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
döntést a polgármester hozhatja meg. 
 
          
Törvényességi felülvizsgálatát végezte: 
 
  

dr. Dénes Zsuzsanna 
irodavezető,  

jegyzői főtanácsadó  
 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
2021. január 1-jén hatályát veszti a környezet védelmének általános szabályairól szóló 
1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontja, amely felhatalmazást adott a 
levegő tisztaságának védelméről szóló önkormányzati rendeleti rendelkezések 
megalkotására. Az említett időponttól nem maradhat hatályban, ebben a tárgykörben 
önkormányzati szabályozás, ezért Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének a környezetvédelemről szóló 18/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 
1-5. §-át hatályon kívül kell helyezni. 
 
Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi 
LXXVI. törvény 4. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte a helyi adókról szóló 1990. 
évi C. törvény 11/A. §-át, mely szerint „adóköteles az önkormányzat illetékességi 
területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti 
reklámhordozó”.  
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 15/2015. 
(XI. 26.) önkormányzati rendeletéből hatályon kívül kell helyezni a reklámhordozók 
adóztatásával kapcsolatos szabályozást.  
 
A kormány a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, veszélyhelyzetben a 
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester 
gyakorolja. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelettervezetet támogatni és a 
döntésemet tudomásul venni szíveskedjen. 
 
 
Eplény, 2020. november 20. 
 
         Fiskál János 
 
          



Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
…/2020. (...) önkormányzati rendelete  

 
a környezetvédelemről szóló 18/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 
egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről, és a helyi adókról 

szóló 15/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet rendelkezésének   
hatályon kívül helyezéséről 

 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Eplény 
Községi Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 
(XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben,  
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,   
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 a 

környezetvédelemről szóló 18/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 1-5. §-
a. 

 
2. §   Hatályát veszti Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi 

adókról szóló 15/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendeletének 5/A. §-a. 
 

3. § (1) Ez a rendelet, a (2) bekezdésben foglalt kivétellel, a kihirdetését követő napon 
lép hatályba. 

 (2) A rendelet 1. §-a 2021. január 1-jén lép hatályba.   
 
 

 
Fiskál János s.k. 

polgármester 
dr. Dancs Judit s.k. 

jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Előzetes hatásvizsgálat  
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő -testületének 

a környezetvédelemről szóló 18/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 
egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről, és a helyi adókról 

szóló 15/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet rendelkezésének   
hatályon kívül helyezéséről szóló 

…/2020.(…) önkormányzati rendelet megalkotásához 
 

  
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 

 
A tervezet társadalmi hatásai:  
A tervezetnek közvetlen társadalmi hatása nincs. 

  A tervezet gazdasági hatásai:  
A tervezetnek közvetlen gazdasági hatása nincs.  

 A tervezet költségvetési hatásai:  
A tervezetnek közvetlen költségvetési hatása nincs.  

 
b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei: 



A tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következménye 
nincs. 

 
c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

 A tervezet adminisztratív terheket az önkormányzatnál nem keletkeztet. 
  
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás 

elmaradásának várható következményei: 

A rendelet elfogadását önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó 
felhatalmazó rendelkezés hatályvesztése teszi szükségessé.   

 
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. 

 

 
 


