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Sáska

kÖzség Önkormányzata Képviselő-testiilete az Alaptöwény 32.
§ (1) a) pontja
Magyarországhelyt Önkormrányzatairól szóIő 2011. évi CLXxXx. törvény (MötV.) 156.
§
(2)bekezdésének a) pontja alapjana következőket rendeli el:

1.

§

A

helyi rendeletek előkészítésébenvaló társadalmi részvételről szőlő 7l20l1.(VI.30.)
önkormányzati rendelet hatály át veszti.

2.§
Ez arcnde|et kihirdetésétkövető első nap lép hatályb a, aztkővető napon hatályátvesái.
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kovács Nándor
polgármester

Kihirdetve: 20t4. szeptember 18.
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HATÁSVIZSGÁLAT
A2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a
továbbiakban:Jat.) 1 7. §-a szerint:
17. § (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihozigazodő
részletesség]J-előzetes hatásvizsgálat elvégzésévelfelméri a szabályozásvárhatő
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet
esetén a helyi önkormányzat képvi selő -testtiletét táj ékoztatni kell.
A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) atervezett jogszabály valamerrnyi jelentősnek ítélthatását, különösen
aa) társadalmt, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminis ztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várhatő
következményeit, ós
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezetl,,targyi és pénzügyi
feltételeket".
a helyi rendeletek előkészítésébenvaló társadalmi részvételről szóló 712011.(VI.30.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet hatályon kívül helyezése
az alábbiak szerint ö s szegezhetők :

a) Atewezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélthatása
aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.
A Tervezet gazdasá§ és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.
ab) A jogszabály környezeti és egészségikövetkezményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségikövetkezményei nincsenek.
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, ajogatkotás elmaradásának várható
következményei
A rendelet megalkotásának szükségességéta központi jogszabályokváltozásaí indokolják,
elmaradása esetén a kormányhivatal törvényességi észrevételttehet.
c)

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti,tárgyi

feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása
szervezeti,targyi és pénzügyi feltételt nem igényel.
Monostorap áti, 20l 4. szeptember 1 5.
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Indokolás
1.§ -hoz
Magasabb szinhí jogszabály miatt (Mötv.) 156. §-a alapján a helyi rendeletet hatályon kívül
kell helyezni.
2.§.hoz

rendelet hatályba lépésének,és hatályon kívül helyezésének időpontját szabáIyozza

