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Tisztelt Képviselő-testület!
A 2014-es ciklus kezdete óta eltelt időszakban minden évben sor kerül az Önkormányzat rendeleteinek
felülvizsgálatára. Jelenleg e tárgykörben az alábbi feladatok elvégzésére került sor az elmúlt egy év
során történő jogszabály változások és esetleges társhatósági észrevételek alapján.
A 2017-es év során Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 15 db rendeletet
alkotott meg, ebből:
-

8 esetben alaprendelet elfogadására került sor,

-

7 esetben korábban elfogadott rendelet módosítására került sor.

Az elmúlt év során is minden esetben végrehajtottuk a központi kormányzat és a Magyar
Országgyűlés által hozott jogszabályokban foglalt kötelező rendeletalkotási feladatainkat, így jelenleg
Rábapatona Község Önkormányzatának nincs elmaradt jogalkotási kötelezettsége. Megalkotásra és
elfogadásra került a Településképi rendelet és az új közterületi plakátok, reklámok elhelyezéséről
szóló rendelet is. Az idei év során a szociális rendeletünk – a helyben nyújtandó támogatásokról –
egyszerűsítése és a jelenlegi jövedelmi viszonyokhoz történő igazítása is megtörtént, kibővítve az így
támogatható személyek körét. Az adórendeletek felülvizsgálata munkaterv szerint történik, a helyi
építési szabályzat módosítása jelenleg is zajlik. A jelenlegi rendeleteinket felülvizsgáltam és
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megállapítottam, hogy jelenleg egy olyan rendelet van hatályban, amely módosítást igényelne a napi
operatív működés hatékonyabbá tétele érdekében:
I.
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(VIII.8.)1 önkormányzati
rendelete, mely a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szól, több ponton
is módosításra szorul:
- A Rendelet 4. §-ának (2) bekezdése életszerűtlen rendelkezéseket tartalmaz, mivel egy
felesleges eseti bizottságot iktat a közterületek elnevezésnek előkészítő folyamatába, így
célszerű lenne a Bizottsági megoldás hatályon kívül helyezése.
-

Az új utcák házszámozását a korábbiaktól eltérően páros-páratlan módszerrel lenne
szükséges megoldani, a már meglévő házszámozási anomáliák – mely az előre nem
látható telekmegosztások miatt jöttek létre – negatív tapasztalatait kezelendő. A rendelet
ezen kiegészítése a régi utcák házszámozását nem változtatná meg, tekintettel arra, hogy a
rendelet 8. §-a kimondja, hogy a régi utcák elnevezését és házszámozását a korábbiak
szerint kell meghagyni.

-

A rendelet még a régi közigagaztás eljárási törvényre hivatkozik, így szükséges ezen
paragrafus hatályos rendelkezésekhez történő hozzáigazítása.

Jelen előterjesztésem mellékleteként csatolom a rendelet-tervezetet és a hatásvizsgálati lapot is.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt rendelet-tervezet megvitatására és elfogadására.

Kelt: Rábapatonán, 2018. június 13. napján
dr. Németh Balázs
jegyző

a rendelet megtekinthető itt:
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh1eg4ed3dr6eo3dt6ee7em8cj7cb0cf3ce2bx7bx8l
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