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Tisztelt Képviselő-testület!


Borzavár Községi Önkormányzatnak a Zirci Közös Önkormányzati Hivatalhoz történő csatlakozásával folyamatosan felülvizsgálatra kerülnek a hatályos rendeletei. Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. augusztus 12-i hatályba lépéssel alkotta meg a közterületek használatáról és a közterület-használati díj megállapításáról szóló 9/2008. (VIII.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet).
A jogszabályok változásával szükségessé vált a Rendelet egyes pontjainak felülvizsgálata.

A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 7. § (6) bekezdése értelmében a közterületeket a nemzeti ünnepeken önkormányzati rendeletben meghatározott módon fel kell lobogózni. Erre önkormányzat eddig szabályozással nem rendelkezett.

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 35/A-36/B §-ai szerint a közterületi filmforgatás engedélyezése a Veszprém Megyei Kormányhivatal hatásköre, de a közterület-használat díjszabása a helyi önkormányzat feladata, illetve bevétele. Ennek megfelelően a filmforgatásra vonatkozó szabályozás is bekerült a rendelettervezetbe.


A fentiek egyben a rendelettervezet indokolását is jelentik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, és a rendelet-tervezet elfogadására.


Borzavár, 2013. május 17.



Sümegi Attila
jegyző



Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
a közterületek használatáról szóló …../…..(……..) 
önkormányzati rendelet-tervezet
előzetes hatásvizsgálata


I. 
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 jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről   …. önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [….]
          (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,
                    ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
                    b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
                   c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

II.

A Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló …./……(…….) önkormányzati rendelet-tervezet (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők.

A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása.
E körben a Jat. szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.

A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
   A Tervezet társadalmi hatása: A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.

   A Tervezet gazdasági hatása:
   A Tervezetnek gazdasági hatásokat nem keletkeztet, tekintettel arra, hogy a jelenleg hatályos rendelethez képest plusz költségeket nem ír elő.

   A Tervezet költségvetési hatása: 
   A Tervezetnek költségvetési hatásokat nem keletkeztet, tekintettel arra, hogy a   jelenleg hatályos rendelethez képest plusz költségeket nem ír elő.

A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek.

A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

                   A Tervezet újabb adminisztratív terhet nem keletkeztet, figyelemmel arra, hogy a Tervezet a gyakorlatnak megfelelően került előkészítésre, tehát a megfogalmazott szabályok szerinti ügyintézés nem változik.

      2.     A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

	 A rendelet megalkotását a megváltozott jogszabályoknak történő megfeleltetetés, valamint egyes rendelkezések pontosítása teszi szükségessé.
	    
      3.     A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényelnek.  A pénzügyi feltételek körében megjelenő kiadási oldal fedezete biztosított, így az önkormányzat részéről többlet pénzügyi igény a Tervezet elfogadását követően nem merül fel.





