§t
Pápa Város Önkormán y zata Képviselőtestületének
... l202I. (. . . önko rmány zati rendelet-tervezete
)
egYes Önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
PáPa Város ÖnkormánYzatánakPolgármest ere akatasztrófavédelemről
és ahozzákapcsolódó
egyes tÖrvérryek módosításáról szóló 2Ol1, évi CXXVIIL törvény
46. § (4) bekezdése szerinti

lratáskÖrében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a vészélyhelyzeti
intézkedések
hatálYbaléPésérőlszőlő 27l202l. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetótt
veszélyhelyzetben az
AlaPtÖrvénY 32. cikk (2) bekezdésébenkapott felhata|mazás alapján,
az Alaptör,rény 32. cikk
(l) bekezdés a) Pontjában meghatározott foladatkörében el.járvaá kovetkezőÉet
rendeli el:

l.

§

HatálYát veszti PáPa

Város Önkormányzata Képviselőtestületének
pápa Város
Önkormány zata2Olt . evi koltségvetése vegróha3tás árő1 szőlő 13l2O12, (V.17.)
önkormányzati
rendelete.

a

2.§
vesztiPáPav1.9' ÖnkormányzataKépviselőtestületének Pápa Város önkormányzata
!]a|llVát
2013. évi költségvetéséről szóló 5l2O13. (II.28,) önkormányzati rendelete.
3.§
HaÍálYát veszti PáPa Város Önkormányzata Képviselőtestületének pápa
Város önkormányzata
2012. évi költségvetése végrehajtásárőlszőtő 11l20I3. (V.9.) cinkormányzati
rendelete.

4.§
HatéilYát veszti Pápa Város ÖnkormányzaíaKépviselőtestületének pápa
Város önkormányzata
2014. évi költségvetéséről szőlő ll20l4, (II. 5.) onkorm ányzatirendeiete.

5.§
HatáIYát veszti PáPaVáros ÖnkormányzataKépviselőtestületének pápa Város
önkormányzata
2013, évi kÖltségvetésénekvégrehajtásátőt szőtő 812014.(y,9.) önkormányzatirendelete,

6.§
H9tálYát veszti PáPa Város ÖnkormányzataKépviselőtestületének pápa Város
örkormányzata
20l5, évi költségvetéséről szóló 312015, (II.13.) önkormányzatirend,élete.

7.§
HatálYát veszti Pápa Város ÖnkormányzataKépviselőtestületének pápa Város önkotmányzata
20l4. évi kÖltségvetésénekvégrehajtás átől szőlő l012015. (V,28.) ön-kormányzati rendelete.

8.§
HatálYát veszti Pápa Város ÖnkormányzataKépviselőtestületének pápa Város önkormányzata
20 I 6, évi költségvetésérő l szőlő 2 l20 l 6 . (L2s .) önkormány zati r endeIeb,

9,§
HatálYátveszti PáPa Város ÖnkormányzataKépvrselőtestületének pápa
Város önkormányzata
2015, évi kÖltségvetésénekvégrehajtás áről szőiő
1012016.(V.30.) ,in'to.-ányzati rendelete,
10.

§

HatálYát veszti PáPa Város ÖrrkormányzataKépviselőtestületérrek

pápa Város önkormányzata
2017, évi költségvetéséről szó|ó 2l20l'7. (IL3) óntor*inYrati
rendelete.

11.§
HatálYát veszti Pána,Vlro; ÖnkoryányzataKépviselőtestületének pápa
Város önkormányzata
2016, évi költségvetésének végrehajtáiáról szóió 10l20I7
, (y .26,),lnkormányzati rendelete.

12,§
HatálYát veszti ranallr9s ÖnkormányzataKépviselőtestületének pápa
Város önkormányzata
2018, évi költségvetéséről szőlő 2l20l8. (II.8.) onkormányzatr
rendelete.

l3.§
HatáIYát veszti PáPaVáros ÖnkormányzataKépviselőtestületének pápa
Város önkormányzata
2017, évi költségvetésének végrehajtái árőt szőiő
l612018. (V.10.) öni<orm,anyzatirendelete.

14.§
HatáIYát veszti PáPaláros ÖnkormányzataKépviselőtestületének pápa
2019, évi költségvetéséről szőlő 3l20l9. (II.14) clnkorm

Város önkormányzata

áÁyzxirendelete.

15.

§

HatáIYátveszti PáPaVáros ÖnkormányzataKépviselőtestületének pápa
Város önkormányzata
2018, évi költségvetésének végrehajtásárőlszőiő7l2}1g.(V.16.)
önk'ormányzati rendelete.

16.§

HatálYátvesztiPáPaYáros Önkorm ányzataKépviselőtestületének pápa
Város önkormányzata
2019, éviköltségvetésénekvégrehajtásáról szóió 17l202O.(VI.12.)
onkormányzati rendelet.
17,

Ez

a rendelet a kihirdetését követő

§

napon lép hatályba.

Pápa,202l , március 24,

Dr. Áldozó Tanrás
polgárnrester

Dr, Nagy Krisztirra
jegyző

Általános indokolás
MagYarország I(orrnánya a veszéIyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti
intézkedések
"
hatálYbaléPéséről szóló 27l2O2|. (I.2g.) I(orm, rendelet
1 . 5_a
alapjan az élet_ és
vagYonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
SARS-CoV-2 koronavírusvilágjárváriY kÖvetkezrnényeinek elhárítása, uÁugyű állampolgárok
egészségénekés életének
nregóvása érdekéberr 202l , febrtrár 8. napjátó1 veszélylrelyzetet
hirdetett ki,

A katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények móclosításáról
szóló 2011, éví
CXXVIIL tÖrvénY (a továbbiakban: katasztrófavédelrni törvény) 46. (4) bekezdése
szerint
§
,,VeszélYhelYzeíben a települési önkormányzat képviselő-tesiületéne"k,'á
.v;rarori, megyei
kazgYŰlésnek .feladat- és hatáskarű a polgármeiter, illetve a
a megyei
fcípolgármester,
-c;nkőrmányrati
k.azgYŰlés elnólce EYalcorolja. Ennek kereiében nem
foglalhat álláit
intézmény
áÍ,Yzervezéséről,megszünteíéséről, ellátási, szotgittitasi körzeteiről,
ha a szolgáltatds a
település,t is ériníi."
A .jogalkotásról szóló 20t0. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 2L
§-a alapjá n a jegyző
figYelernmel kísériaz Önkormányzati rerrdeletek hatályosulását, és
sztikség szerintlefo rytítlu a
jogszabálYok utólagos hatásvizsgálatát, melynek
során összeveti a szabályozás megalkotása
idején várt hatásokat a tényleges hatásokkal. A Jat.22.
§-a szerint az onkorÁá nyzatirendeletek
esetéberr a jegYző a jogalkalmazás és az utólagos hatásvizsgálat tapasztalatait
is figyelernbe
véve gorrdoskodik
a) az elavult, sziikségtelenné vált,
b) ajogrendszer egységébenem illeszkedő,
c) a szabálYozási cél sérelnre nélktil egyszerűsíthető, a jogszabály cimzettjei számáta
gYorsabb, kevésbéköltséges eljárásokat eredményező szabályozással
felváitható,
d) a normatív tartalotn rrélküli, tartalmilag kitiresedett vagy egyébként alkalm azhatatlan,

e)

Vagy
az irrdoltolatlanul párlruzamos vagy többszintűr szabáIyozást megvalósító

jogszabálYi rendelkezések hatályon kívr"il helyezéséről,
ilietve megfélelő módosításáról.

Az

utólagos liatásvizsgálat megállapította, hogy az önkorm ányzati rendelet-tervezetben
felsorolt kÖltségvetésekről, illetve azok végreúa;tásáról szóló örrkormányzati rendeletek
lratályon kívtil helyezése sziikséges.

Részletes indokolás
1-16, §-hoz

A
he

l

kÖltségvetésrőlés azok végrehajtásárő| szólő önkormányzati rendeletek hatályon kívül
yezé s ét tartalmazza.

17. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezé st tartalmazza,

BIőzetes hatásvizsgálat

A.jogalkotásról szóló 2010, évi CXXX. törvérry (a
továbbiakban: Jaí.) 17. §-a szerinti a
.jogszabálYok előkészítésesorán előzetes hatásvizsgilat eliégzésévelkell
felmérni a tervezett
jogszabálY valamennyi jelentősrrek ítélt
hatását, a"szabiljozás várható következm ényeit, Az
el

Ózetes lratásvizs gál at megál l apításai a rendel
et-t erv ezetesetében

A szabálYozásnak

az alábbiak:

a társaclalmi, gazdasági es költségvetési lratásai nincsenek.

r\vrrl.ywávtr 9J gH§5z§98ll l(()VelKezmenyel:

A szabályozásnak környezeti

és egészségikövetkezményei nincsenek.

A szabályozás az adminisztratív terheket nem befolyásolja számottevően.
l

következnlérryei]

A lratálYon kívÜl helYezés a jogbiztorrság megteremtése érdekében
sziikséges,

§

al
Az örrkormányzati rendelet alkalmazásához
rerrdeIkezésre á l hrak.

l
szükséges fentiekben felsorolt feltételek

Összeállította: dr. Benkő Krisztina önkormány zati és szervezési
osztályvezeíő
Takács krisztina köztisztviselő
Pápa,202l, március 24.

fu,l

Dr, Nagy (risztina

kev|a

