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Tisztelt Képviselő-testület!
Jelenleg e tárgykörben az alábbi feladatok elvégzésére került sor az elmúlt egy év során történő
jogszabály változások és esetleges társhatósági észrevételek alapján:
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I.)
A testületi tagok számára bizonyosan ismert, hogy a hulladékgazdálkodás rendje folyamatos
átalakuláson megy keresztül, mind szervezeti szinten, mind a jogszabályi környezet anyagi normái
tekintetében. Erre vonatkozóan a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás arról tájékoztatott,
hogy módosítani szükséges az Önkormányzat tárgybani rendeletét a címátadások tárgykörében (Jelen
előterjesztés melléklete a Társulás megkereső levele) A változtatás minimális változást jelent, a
jelenlegi állapotokat pontosítja.
A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 14/2014. (XII.18.)
önkormányzati rendelet 26. §-ának (2)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„(2) A változás bejelentésének – 7. § (3) bekezdésében meghatározott – minden olyan adatot
tartalmaznia kell, amely az ingatlanhasználó azonosítását egyértelművé teszik. A Koordináló szerv
mindaddig a régi ingatlanhasználónak köteles a közszolgáltatási díjat kiszámlázni, míg az (1)
bekezdés szerinti változás-bejelentés meg nem történik.
(3) Amennyiben csak az egyik ingatlanhasználó jelenti be az ingatlanhasználó személyében
bekövetkezett változást, akkor a változás ténye hitelt érdemlő módon – különösen adásvételi szerződés,
három hónapnál nem régebbi tulajdoni lap, bérleti szerződés, csereszerződés, birtokbaadási
jegyzőkönyv bemutatásával – bizonyítandó.”
II.)

Rábapatona Község Önkormányzata
A belső ellenőr az éves ellenőrzési terv alapján lefolytatott ellenőrzése során megállapította, -melynek
témája a vagyongazdálkodás szabályozása és gyakorlata volt - hogy az Önkormányzat
vagyonrendelete egy ponton hatálytalan, így azt egy ponton módosítani szükséges. (Az éves belső
ellenőrzés ismertetése egy későbbi testületi ülés napirendi pontja lesz, lsd. munkaterv)

Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet a Testület tárgyalja meg és fogadja el.
Kelt: Rábapatonán, 2017. október 18. napján
dr. Németh Balázs
jegyző
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RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
......../2017. (X. …) önkormányzati rendelete
az önkormányzati működést szabályozó egyes rendeletek módosításáról

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 88. § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének
i) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §
A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 14/2014. (XII.18.)
önkormányzati rendelet 26. §-ának (2)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
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„(2) A változás bejelentésének - 7. § (3) bekezdésében meghatározott - minden olyan adatot
tartalmaznia kell, amely az ingatlanhasználó azonosítását egyértelművé teszik. A Koordináló szerv
mindaddig a régi ingatlanhasználónak köteles a közszolgáltatási díjat kiszámlázni, míg az (1)
bekezdés szerinti változás-bejelentés meg nem történik.
(3) Amennyiben csak az egyik ingatlanhasználó jelenti be az ingatlanhasználó személyében
bekövetkezett változást, akkor a változás ténye hitelt érdemlő módon - különösen adásvételi szerződés,
három hónapnál nem régebbi tulajdoni lap, bérleti szerződés, csereszerződés, birtokbaadási
jegyzőkönyv bemutatásával - bizonyítandó.”

2. §
(1) Jelen rendelet hatályba lépésével hatályát veszti az önkormányzat vagyonáról szóló
9/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelet 2.§-ának b) pontja
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3.§
Záró rendelkezések
(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Dr. Németh Balázs
jegyző

Molnár-Nagy Béla
polgármester

E rendelet kihirdetve:
Rábapatona, 2017. ………………………..
Dr. Németh Balázs
jegyző
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Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő–testületének
„az önkormányzati működést szabályozó egyes rendeletek módosításáról” szóló
önkormányzati rendeletének hatásvizsgálata

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 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,
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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.

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő–testületének az önkormányzati működést
szabályozó egyes rendeletek módosításáról szóló rendelet tervezetében (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: Rábapatona Község Önkormányzata társadalmára nem
jelent különösebb indikációs változást, a rendelet jogszabály-változásokat követ
nyomon.
ab.) A Tervezet gazdasági és költségvetési hatásai:
A rendelet tervezetének költségvetési és gazadási hatása nincs.
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ad.) A jogszabály környezeti és egészségi következményei:
A rendelet tervezetének környezeti hatása nincs
ae.) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A rendelet tervezete nem változtat az adminisztráción.
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A rendelet megalkotása nem kötelező rendeletalkotási tárgykör, meg nem alkotása esetén a
Kormányhivatal törvényességi felszólalással élhet.
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A rendelet alkalmazásához szükséges tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre állnak, mivel
nem jelent adminisztrációs növekedést.
Kelt: Rábapatonán, 2017. október 19. napján
Dr. Németh Balázs
jegyző
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