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Tisztelt Képviselő-testület!
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 22. § tartalmaz a
jogszabály tartalmi felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezéseket, mely szerint
(1) A jogalkalmazás és az utólagos hatásvizsgálat tapasztalatait is figyelembe véve a
Kormány tagja gondoskodik arról, hogy a tárgykört érintő új jogi szabályozás vagy módosítás
megalkotása során, ennek hiányában e célból kiadott jogszabály keretében
a) az elavult, szükségtelenné vált,
b) a jogrendszer egységébe nem illeszkedő,
c) a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, a jogszabály címzettjei számára
gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat eredményező szabályozással felváltható,
d) a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként alkalmazhatatlan, vagy
e) az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító,
a feladatkörébe tartozó jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésére, illetve
megfelelő módosítására kerüljön sor.
A Jat. 22. § (2) bekezdése az (1) bekezdése azokat a címzetteket tartalmazza, akinek feladata
a felülvizsgálat lefolytatása. Önkormányzati rendelet esetében a felülvizsgálat lefolytatásáról
a jegyző gondoskodik.
A Jat. 17. § (1) bekezdés első mondata értelmében a jogszabály előkészítője – a jogszabály
feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a
szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a helyi
önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.
A (2) bekezdés előírja, hogy mit kell vizsgálni:
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket.
A Jat. 18. § (1) bekezdése értelmében „a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője
indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és
célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi
szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás közzétételéről”.
Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 73/2019. (V. 30.) határozatával
döntött a település „Környezetvédelmi Alap”-járól szóló 10/1996. (V.17.) számú Kt. rendelet
felülvizsgálatáról.
A rendelet módosítást a jogbiztonság miatt indokolt.
Jat. 3. §-a kimondja, hogy „a jogszabályban nem ismételhető meg az Alaptörvény vagy olyan
jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes”.
A törvényi rendelkezés átvétele a jogbiztonság követelményének sérelmét eredményezi.
Kérem, hogy a képviselő-testület az előterjesztést vitassa meg és hozza meg döntését.
Martfű, 2019. október15.
Dr. Papp Antal
polgármester
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RENDELET TERVEZET
Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének
__/2019. (XI. ___) önkormányzati rendelete
a település „Környezetvédelmi Alap”-járól szóló 10/1996.(V.17.) számú Kt. rendelet
módosításáról
Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Martfű Város Önkormányzati Képviselő-testületének a település „Környezetvédelmi
Alap”-járól szóló 10/1996. (V.17.) számú Kt. rendeletének (a továbbiakban: rendelet)
bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
„Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”
2. § A rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Alap bevételi forrásai a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvény (a továbbiakban: törvény) 58. § (2) bekezdésében foglaltakon túl:
a) az önkormányzatot arányosan megillető megosztott bevételek,
b) az állampolgárok, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek által az
Alap részére történt befizetések,
c) bármely, az Alapot illető egyéb bevétel.
(2) Az Alap bevételeit a törvény 58. § (4) bekezdése szerinti célra kell felhasználni.”
3. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
(2) A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek megfelel.
Szász Éva
jegyző

Dr. Papp Antal
polgármester
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Általános indokolás
Martfű Város Önkormányzati Képviselő-testületének a település „Környezetvédelmi Alap”járól szóló 10/1996. (V.17.) számú Kt. rendelet felülvizsgálatát a Jat. 3. §-a indokolja, mely
szerint „a jogszabályban nem ismételhető meg az Alaptörvény vagy olyan jogszabály
rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes”.
A törvényi rendelkezések hiányos átvétele a jogbiztonság követelményének sérelmét
eredményezi.
Részletes indokolás
A rendelet 1. §-ához
A rendelet bevezető részét módosítja, tekintettel arra, hogy a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LX. törvény hatályát vesztette. A rendelet bevezető részének módosítását a Jat. 8. §
(2) bekezdése biztosítja.
A rendelet 2. §-ához
A rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése szabályozza a bevételi források lehetőségét, úgy, hogy
megismétli a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. §
(2) bekezdését. A Jat 3. §-a kimondja, hogy „a jogszabályban nem ismételhető meg az
Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény
alapján nem lehet ellentétes”.
A törvényi rendelkezés átvétele a jogbiztonság követelményének sérelmét eredményezi.
A rendelet 3. §-ához
A rendelet hatálybalépését, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK
irányelvnek történő megfelelést tartalmazza.
A rendelet indokolását a Nemzeti Jogszabálytár felületén közzé kell tenni.
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Előzetes hatásvizsgálat
1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen:
1.1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatással nem jár.
1.2. Környezeti és egészségi következményei:
A rendelet környezeti és egészségi hatással nem jár.
1.3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A rendelet az adminisztratív terheken nem változtat.
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A jogszabály megalkotásának elmaradása sérti az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében
szabályozott jogállamiság elvéből következő jogbiztonság követelményét, ezért.
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
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