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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. április 30-án megtartott 
nyilvános ülésén alkotott a 2013. évi zárszámadásról szóló 11/2014. (V. 5.) 
önkormányzati rendeletet és a 2014. évi költségvetés módosításáról szóló 12/2014. 
(V. 5.) önkormányzati rendeletet.  
A törvényességi felügyeleti eljárásban történő vizsgálat alapján a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Főigazgatója (a továbbiakban: Főigazgató) megállapította, hogy 
mindkét rendelet a kihirdetés napján, azaz 2014. május 5. napján lépett hatályba. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 7. § (1) 
bekezdése értelmében a jogszabály hatályba lépésének napja főszabályként a 
kihirdetést követő valamely nap lehet. A 7. § (2) bekezdése szerint, ha a jogszabály 
célja másként nem érhető el, a jogszabály hatályba lépésének napja a kihirdetés 
napja is lehet, ebben az esetben azonban a hatályba lépés időpontját órában kell 
meghatározni. 
 
A Főigazgató a VEB/004//957/2014. számú javaslatban hívta fel a képviselő-
testület figyelmét arra, hogy a jövőben a Jat. rendelkezéseit az önkormányzati 
rendeletek hatályba lépése időpontjának meghatározásakor vegye figyelembe. 
 
A Főigazgató felhívta a Képviselő-testületet, hogy a javaslatot az Mötv. 133. § (2) 
bekezdésében foglaltak alapján a legközelebbi képviselő-testületi ülésen, de 
legkésőbb 2014. július 31-ig tárgyalja meg, s arról hozzon döntést. 
 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
Eplény, 2014. június 25. 

 

 Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő – testületének  
…../2014. (…..) határozata 

 
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Főigazgatója VEB/004/957/2014. 

számú javaslatának elfogadásáról 
 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „ A Veszprém 
Megyei Kormányhivatal Főigazgatójának javaslata önkormányzati rendeletek 
hatályba lépése időpontjának meghatározására” című előterjesztést és a következő 
döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Főigazgatójának VEB/004/957/2014. számú javaslatában 
foglaltakkal egyetért, a jövőben a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 
törvény rendelkezéseit az önkormányzati rendeletek hatályba lépése 
időpontjának meghatározásakor figyelembe veszi. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület állásfoglalását a 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Főigazgatójának küldje meg. 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. pont esetében: folyamatosan 
      2. pont esetében: 2014. július 15. 
        
 
Eplény, 2014. június 25. 
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 

 
 
 


