
 
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 rendelet tervezethez 
 

TAKTASZADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
…..../2013 (…....) önkormányzati rendelete 

 
a község köztisztaságának fenntartásáról és környezetvédelméről szóló  
14/1995.(XI.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről 
 

1.A jogszabály-tervezet hatásai 
 
1.1Társadalmi hatások 
Nincs társadalmi hatása, mivel a rendelet csak a jogszabályok változása miatt módosul 
 
1.2Gazdasági, költségvetési hatás 
Gazdasági, költségvetési hatás nincs. 
 
1.3 Környezeti, egészségi hatások 
Nincs 
 
1.4.Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
Adminisztratív terheket befolyásoló tényező nincs  
 
2.A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
hatásai 
A jogszabály megalkotása  a jogszabályi környezet megváltozása miatt szükséges.  
  
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
A személyi és tárgyi feltételek biztosítottak. 
 
Taktaszada, 2013. november 27. 
 
 
 
                             Filep András                                            Harangozóné Vitális Márta 
                             Polgármester                                                          jegyző   

 
 
 
 
 



INDOKOLÁS 
a  rendelet tervezethez 

 
TAKTASZADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…../2013.(……...) önkormányzati rendelete   
 

a község köztisztaságának fenntartásáról és környezetvédelméről szóló  
14/1995.(XI.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Általános indoklás 

Taktaszada Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében  eljárva  
alkotja meg rendeletét. A rendelet felülvizsgálata szükségessé vált, mert a rendeletben  a 
hatásköröket szabályozni kellett , a közterületi használattal kapcsolatos szerződések megkötése a 
polgármester hatáskörébe tartozik ezentúl, valamint a vagyonrendeletünk megváltozott így ez is 
pontosításra szorul, továbbá a rendeletek nem tartalmazhatnak bekezdéseket, így ezt is pontokba 
szedtük. A rendeletünk még tartalmazta a szabálysértési rendelkezést, amit hatályon kívül kell 
helyezni. 
 

Részletes indokolás 
 
1.§ -hoz: Az 1. §  - ban kerülne módosításra a Rendelet 3. § -a. A hatáskör a polgármesterhez 
kerül. A rendeletben szabályozásra kerül Taktaszada Község nemzeti vagyonáról szóló 
rendelet, mivel a korábbi vagyonrendeletet már hatályon kívül helyezte a Képviselő-testület.. 
A bérleti díjak nem változnak, csak a),b),c) pontokba soroljuk a  közterület használat céljait és 
ehhez tartozó díjakat. 
2.§-hoz: A szabálysértési rendelkezéseket hatályon kívül helyezzük. 
 
. 
 

Záró rendelkezések 
3.§-hoz: A rendelet kihirdetését szabályozza. 
 
 
Taktaszada, 2013. november 27. 
 
 
 
 
 
   Filep András                                            Harangozóné Vitális Márta 
                           polgármester                                                          jegyző 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…../2013.(……...) önkormányzati rendelete   

a község köztisztaságának fenntartásáról és környezetvédelméről szóló  
14/1995.(XI.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Taktaszada Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében  eljárva  a 
következőket rendeli el: 
 
 

1.§ 
(1) A 14/2011.(XI.01.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban: Rendelet) 3.§-a  helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
 
„(1) Az önkormányzat közterületet -  a vagyongazdálkodás szabályainak megfelelően-  bérbe 
adhat. A bérlet lehet meghatározott  idejű és határozatlan idejű. 
(2) A közterületet rendeltetésétől eltérően használni  csak bérfizetés ellenében lehet. Bérleti 
szerződést a polgármester köt.  
(3) Határozatlan idejű tartós bérlet esetén a bérleti szerződés megkötésénél Taktaszada Község 
nemzeti vagyonáról szóló 9/2012.(IX.07.) önkormányzati rendelet  szabályait kell alkalmazni. 
(4) Meghatározott idejű , legfeljebb 1 hónap időtartamra igénybe vett közterület használati díját 
az önkormányzat az alábbiakban határozza meg: 
a) építés, karbantartás esetén építő- és bontási anyagok elhelyezése céljából  a díj 37,-Ft/m2/hó, 
b) alkalmi árusítás céljából  a díj 158,-Ft/m2/nap , 
c) mutatványos, cirkusz,stb. céljából a díj  131,-Ft/m2/nap. 
(5) A közterületet a bérleti díj ellenében igénybe vevő  a bérlet lejártakor a közterületet tiszta az 
eredeti célnak megfelelő állapotban köteles visszaadni. 
( 6) A Községben mozgóárusítást végző kereskedők /természetes személyek, jogi 
személyiséggel rendelkező társaságok, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetek/ a község közterületének használatáért napi 420,-Ft azaz: Négyszázhúsz 
forint közterület használati díj befizetésére kötelesek. A közterület használati d í j  
beszedését az ezzel megbízott és megfelelő igazolvánnyal ellátott személy végzi. „ 
 
2.§ A Rendelet 7.§ (1) és (2) bekezdését hatályon kívül helyezi. 
 
3.§  Ez rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Taktaszada, 2013. november 27. 
 
 
                 Filep András                               Harangozóné Vitális Márta 
                 polgármester                                                jegyző 



 
Felhívás 
 
Tisztelt Lakosság! 
 
TAKTASZADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK   a 
helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 
12/2011.(VIII.31.) önkormányzati rendelet 2.§-a értelmében társadalmi 
egyeztetés céljából  közétesszük az alábbi rendelet-tervezetet, a tervezet 
indoklását és az előzetes hatásvizsgálati lapot. A rendelet-tervezetre   
véleményüket 2013. december 12. napjáig küldhetik meg a  
taktaszada.ph@gmail.com elektronikus levélcímre, vagy postázhatják a 
Polgármesteri Hivatal címére (3921 Taktaszada, Kossuth u. 74.) 
A névtelenül küldött véleményeket nem  vesszük figyelembe! 
 
 
 

………………………………………. 
Harangozóné Vitális Márta 

jegyző 
 
 


	Felhívás 

