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Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 
Képviselő-testülete számára 

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester 

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2017. december 19. sz. napirend 

Tárgy: Javaslat Önkormányzati rendeletek módosítására jogszabályváltozás miatt 

A napirendet nvílt ülésen kell tárgyalni, a rendeletek elfogadásához minősített 
szavazattöbbség szükséges. 
ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: JOGIIRODA 

KÉSZÍTETTE: DR. Kiss MARIETTA 

PÉNZÜGY! FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: • ' " • ¿ V | Vi. ^ 

JOGI KONTROLL: 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: \ 

/.; X j l ^ 
DANADA-RIMÁN EDINA 

JEGYZŐ 

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X 
Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi • 
Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság véleményezi • 
Smart City Ideiglenes Bizottság véleményezi • 

Határozati iavaslat a bizottság számára: 
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az 
előteij esztés megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és döntés tartalmának részletes ismertetése 
1.) 2018. január 1. napján lép hatályba az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.), amelynek 142. §-a hatályon kívül helyezi a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt (a 
továbbiakban: Ket.). A Ket. szabályaira utalást az alábbi önkormányzati rendeletek 
tartalmazzák: 
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- a józsefvárosi természeti környezet védelméről szóló 28/2014. (VII.01.) önkormányzati 
rendelet, a módosítására irányuló rendelet-tervezetet az előterjesztés 1. számú melléklete 
tartalmazza; 
- a településkép védelméről szóló 34/2017. (IX. 14.) önkormányzati rendelet, a módosítására 
irányuló rendelet-tervezetet az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza; 
- a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának 
rendjéről szóló 37/2017. (IX.14.) önkormányzati rendelet, a módosítására irányuló rendelet-
tervezetet az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza; 
- a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 
szóló 18/2016. (VI.02.) önkormányzati rendelet; a módosítására irányuló rendelet-tervezetet 
az előterjesztés 4. számú melléklete tartalmazza, 
- az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről szóló 28/2017. (VI. 15.) önkormányzati rendelet; a 
módosítására irányuló rendelet-tervezetet az előterjesztés 5. számú melléklete tartalmazza. 

Figyelemmel arra, hogy az Ákr. nem tartalmazza az elektronikus ügyintézésre vonatkozó 
szabályozást, a rendeletben hivatkozni kell az elektronikus ügyintézés és bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény rendelkezéseinek 
kötelező alkalmazásáról. 

Az előterjesztés 3. számú mellékletét képező, a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő 
közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 37/2017. (IX. 14.) önkormányzati 
rendelet fentieken túl kiegészülne egy új rendelkezéssel, amely a történelmi emlékhelyek és a 
Corvin köz területén a közterület-használatra vonatkozó tiltás alól ad felmentést 
közművelődési célból történő használat esetére. 

Az előterjesztés 5. számú mellékletét képező, az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről szóló 
28/2017. (VI. 15.) önkormányzati rendeletben a fentieken túl egy rendelkezés módosul, amely 
a rendelet mellékletére történő hivatkozást pontosítja. 

Tekintettel a szabályozás változására, a felsorolt rendeletekben szabályozott önkormányzati 
hatósági eljárások esetében indokolt az általános közigazgatási rendtartás szabályaira történő 
hivatkozás módosítása. 

Az Ákr. 143. § (1) bekezdése előírja, hogy rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult és 
a megismételt eljárásokban kell alkalmazni. E rendelkezésre tekintettel a rendelet-
módosítások nem térnek ki az általános közigazgatási rendtartás szabályainak alkalmazására, 
mert a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 15. § (1) bekezdése akként rendelkezik, 
hogy a jogszabályi rendelkezést - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a hatálybalépését 
követően keletkezett tényekre és jogviszonyokra, valamint megkezdett eljárási 
cselekményekre kell alkalmazni. Ennek megfelelően az Ákr. szabályait a 2018. január 1. 
napján indult eljárások során kell alkalmazni. 
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2.) 2018. január 1. napján lép hatályba az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, 
amelynek 271. §-a úgy rendelkezik, hogy a törvény rendelkezéseit a hatálybalépését követően 
indult és a megismételt eljárásokban, valamint a hatálybalépést követően esedékessé váló 
kötelezettségekre kell alkalmazni. Szintén 2018. január 1. napján lép hatályba az 
adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény, amelynek 138. §-a hatályon kívül 
helyezi az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényt. 
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényre, mint eljárási szabályra történő 
hivatkozást az alábbi, helyi adófizetési kötelezettséget megállapító önkormányzati rendeletek 
tartalmazzak: 

- az építményadóról szóló 38/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet, 
- a telekadóról szóló 39/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet, 
- a kommunális adóról szóló 40/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet, 
- az idegenforgalmi adóról szóló 57/2010. (XII.30.) önkormányzati rendelet. 

Figyelemmel arra, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdése és 43. § (3) 
bekezdése ad jogalkotási felhatalmazást a települési önkormányzatoknak a helyi 
adórendeletek megalkotására, lehetőség van arra, hogy egy módosító rendelet állapítsa meg a 
felsorolt önkormányzati rendeletek esetében a módosuló rendelkezéseket, amelyet az 
előterjesztés 5. számú melléklete tartalmaz. 

A törvény 6. § (2) bekezdése értelmében a törvény hatálya kiteij ed az önkormányzati 
költségvetés javára teljesítendő, önkormányzati rendeleten alapuló kötelező befizetésre, azaz a 
helyi adókra is, így az önkormányzati rendelet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 
3.§-a értelmében nem ismétli meg az eljárási szabályokra, valamint a jogalkotási 
felhatalmazást adó, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényre történő utalást. 

II. A beterjesztés indoka 
1.) A rendeletalkotás az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény 
hatályba lépésével kapcsolatosan egyes önkormányzati rendeletek módosítására vonatkozó 
javaslat elfogadása. 
2.) A rendeletalkotás célja az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény hatálybalépésével 
összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosítására vonatkozó javaslat elfogadása. 

III. A döntés célja, pénzügyi hatása 
1.) A módosítások célja az önkormányzati rendeletek magasabb szintű jogszabályokkal való 
összhangjának megteremtése. A döntésnek pénzügyi hatása nincs. 
2.) A módosítások célja az önkormányzati rendeletek magasabb szintű jogszabályokkal való 
összhangjának megteremtése. A döntésnek pénzügyi hatása nincs. 

IV. Jogszabályi környezet 
1.) A Képviselő-testület döntése a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 18/2016. (VI.02.) önkormányzati rendelet 
módosítása tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 . evi CLXXXIX. 
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törvény 143. § (4) bekezdés d) pontján, 8. §-án és 23. § (5) bekezdés 18. pontján; a 
JózseíVárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának 
rendjéről szóló 37/2017. (IX. 14.) önkormányzati rendelet módosítása tekintetében az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésén; a józsefvárosi természeti környezet védelméről szóló 
28/2014. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosítása tekintetében a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontján és a 48. § (2) 
bekezdésén, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. evi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontján, 23. § (5) bekezdés 1. és 2. pontján; a településkép 
védelméről szóló 34/2017. (IX.14.) Önkormányzati rendelet módosítása vonatkozásában a 
településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésén, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) 
bekezdés 5. pontján és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 57. § (2)-(3) bekezdésén alapul, az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről 
szóló 28/2017. (VI. 15.) önkormányzati rendelet módosítása tekintetében a kereskedelemről 
szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdés a) pontján és a 12. § (5) bekezdésén, és a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) 
bekezdés 8. pontján alapul, hatáskörét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
evi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja határozza meg. 
2.) A Képviselő-testület döntése az építményadóról szóló 38/2014. (XI. 13.) Önkormányzati 
rendelet, a telekadóról szóló 39/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet, a kommunális adóról 
szóló 40/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet, az idegenforgalmi adóról szóló 57/2010. 
(XII.30.) önkormányzati rendelet módosítása vonatkozásában a helyi adókról szóló 1990. évi 
C. törvény 1. § (1) bekezdésén és 43. § (3) bekezdésén alapul, hatáskörét a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. evi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja határozza meg. 

Fentiek alapján kérem az előterjesztés mellékletét képező önkormányzati rendeletek 
elfogadását. 
Budapest, 2017. december 7. 

dr. Kocsis Máté 
polgármester 

Törvényességi ellenőrzés: 
Danada-Rimán Edina 

dr. Mészár Erika 
aljegyző 
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az előterjesztés 1. számú melléklete 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

.../2017 (..) önkormányzati rendelete 

a józsefvárosi természeti környezet védelméről szóló 
28/2014. (VII.01.) Önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest Főváros VIIL kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) 
pontjában és a 48. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
Önkormányzataitól szóló 2011. evi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában, 23. 
§ (5) bekezdés 1. és 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: • 

l-§ 
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
józsefvárosi természeti környezet védelméről szóló 28/2014. (VII.01.) önkormányzati 
rendelete 12. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

„12. § (1) Józsefváros közigazgatási területén nem közterület besorolású ingatlanon lévő fa 
kivágását a jegyző engedélyezi. Eljárására e rendelet előírásait, továbbá az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló törvény az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni." 

2.§ 

Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba. 

Budapest, 2017. december „..." 

Danada-Rimán Edina 

jegyző 

dr. Kocsis Máté 

polgármester 



az előterjesztés 4. számú melléklete 

Indokolás 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
józsefvárosi természeti környezet védelméről szóló 28/2014. (VII.01.) önkormányzati 
rendelete 12. § (1) bekezdésének módosítását az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 2018. január 1. napján történő hatályba lépése 
indokolja. A módosító rendelet a törvény hatályba lépésének megfelelően, 2018. január 1. 
napjától módosítja az alaprendeletet, ezt követően indult eljárások során az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Figyelemmel arra, 
hogy az Ákr. nem tartalmazza az elektronikus ügyintézésre vonatkozó szabályozást, a 
rendeletben hivatkozni kell az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény rendelkezéseinek kötelező alkalmazásáról. 

/ 
/ 



az előterjesztés 4. számú melléklete 

Hatásvizsgálat 

A rendelettervezet esetében figyelembe kell venni, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése előírja az előzetes hatásvizsgálatot: 
„A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű -
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az 
előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előteijesztendő törvényjavaslat, illetve 
kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat 
képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa 
meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz elkészítője előzetes 
hatásvizsgálatot végez." 

A hatásvizsgálat során a Jat. (2) bekezdésben meghatározottakat kell különösen vizsgálni. 

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet alapvető célja a 2018. január 1-i 
új jogszabályi környezethez való alkalmazkodás. 

2. Költségvetési hatása: A rendelet elfogadásának a költségvetésre közvetlen hatása nincs. 

3. Környezeti és egészségi következményei: A rendelet módosításának nincs környezeti és 
egészségi következménye. 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs hatása. 

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: A jogszabály megalkotásának szükségességét az eljárási jogszabályok 
2017. december 31. napjával történő hatályon kívül helyezése indokolja, a jogalkotás 
elmaradásának várható jogkövetkezménye a törvénysértő jogalkalmazás. 

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: A feladat ellátáshoz szükséges személyi, pénzügyi és tárgyi feltételek biztosítottak 
a Polgármesteri Hivatal szervezetén belül. 



az előterjesztés 4. számú melléklete 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 

28/2014. (VII.01.) önkormányzati rendelete 
a józsefvárosi természeti környezet 

védelméről 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros 
Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. J2017 (..) önkormányzati rendelete 

a józsefvárosi természeti környezet 
védelméről szóló 

28/2014. (VII.01.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

12. § (1) Józsefváros közigazgatási 
területén nem közterület besorolású 
ingatlanon lévő fa kivágását a jegyző 
engedélyezi. Eljárására e rendelet 
előírásait, továbbá a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 

„12. § (1) Józsefváros közigazgatási területén 
nem közterület besorolású ingatlanon lévő fa 
kivágását a jegyző engedélyezi. Eljárására e 
rendelet előírásait, továbbá az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló törvény az 
elektronikus ügyintézés és bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló 
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni." 



az előterjesztés 1. számú melléklete 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

.../2017. (..) önkormányzati rendelete 

a településkép védelméről szóló 34/2017. (IX.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép 
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § 
(5) bekezdés 5. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 57. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

l . § 
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
településkép védelméről szóló 34/2017. (IX. 14. ) önkormányzati rendelete 83. §-a helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„83. § Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló törvény és az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól szóló törvény előírásait kell figyelembe venni." 

2.§ 

Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba. 

Budapest, 2017. december 

Danada-Rimán Edina 

jegyző 

dr. Kocsis Máté 

polgármester 



az előterjesztés 2. számú melléklete 

Indokolás 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép 
védelméről szóló 34/2017. (IX.14.) önkormányzati rendelete 83. §-ánakmódosítását az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CXL. törvény 2018. január 1. napján történő hatályba 
lépése indokolja. A módosító rendelet a törvény hatályba lépésének megfelelően, 2018. január 1. 
napjától módosítja az alaprendeletet, ezt követően indult eljárások során az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Figyelemmel arra, hogy 
az Ákr. nem tartalmazza az elektronikus ügyintézésre vonatkozó szabályozást, a rendeletben 
hivatkozni kell az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 
2015. évi CCXXII. törvény rendelkezéseinek kötelező alkalmazásáról. 



az előterjesztés 2. számú melléklete 

Hatásvizsgálat 

A rendelettervezet esetében figyelembe kell venni, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 
(a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése előírja az előzetes hatásvizsgálatot: „A jogszabály 
előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat 
elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat 
eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a 
Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni 
kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi 
szervezetszabályozó eszköz elkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez." 

A hatásvizsgálat során a Jat. (2) bekezdésben meghatározottakat kell különösen vizsgálni. 

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet alapvető célja a 2018. január 1-i új 
jogszabályi környezethez való alkalmazkodás. 

2. Költségvetési hatása: A rendelet elfogadásának a költségvetésre közvetlen hatása nincs. 

3. Környezeti és egészségi következményei: A rendelet módosításának nincs környezeti és egészségi 
következménye. 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs hatása. 
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: A jogszabály megalkotásának szükségességét az eljárási jogszabályok 2017. 
december 31. napjával történő hatályon kívül helyezése indokolja, a jogalkotás elmaradásának 
várható jogkövetkezménye a törvénysértő jogalkalmazás. 

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A 
feladat ellátáshoz szükséges személyi, pénzügyi és tárgyi feltételek biztosítottak a Polgármesteri 
Hivatal szervezetén belül. 



az előterjesztés 2. sz. melléklete 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 

a településkép védelméről szóló 34/2017. 
(IX. 14.) Önkormányzati rendelet3 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros 
Önkormányzat Képviselő-testületének 

.../2017'. (..) önkormányzati rendelete 

a településkép védelméről szóló 34/2017. 
(IX. 14.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

83. § Jelen rendeletben nem szabályozott 
kérdésekben a közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
törvény előírásait kell figyelembe venni. 

„83. § Jelen rendeletben nem szabályozott 
kérdésekben az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló törvény és az elektronikus 
ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól szóló törvény előírásait kell 
figyelembe venni." 



az előterjesztés 1. számú melléklete 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

.../2017. (..) Önkormányzati rendelete 

a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és 
használatának rendjéről szóló 37/2017. (IX.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 6. § (2) bekezdés 13. pont, 8. 
§ (1) bekezdés h) pont, 15. § (3) bekezdés d) pont és a 28. § (2) bekezdés tekintetében a 
mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) 
bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1-8 
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának 
rendjéről szóló 37/2017. (IX. 14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) az 
alábbi 1 l/A. §~al egészül ki: 

„11/A. § A 9. § 17. pontjában foglalt tilalom nem vonatkozik a közművelődési célokhoz 
kapcsolódó közterület-használatra." 

2 .§ 
A Rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„16. § (1) A közterület használatáról szóló döntést az Ügyosztály az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló törvény rendelkezései szerint határozatba foglalja. Az eljárásra az 
elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény 
rendelkezéseit is alkalmazni kell." 

3.§ 

Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba. 

Budapest, 2017. december „..." 
Danada-Rimán Edina 

jegyző 
dr. Kocsis Máté 

polgármester 



az előterjesztés 3. sz. melléklete 

Indokolás 

Általános indokolás 

Az Mötv. 23. § (5) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az 
Önkormányzat meghatározza a tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó 
szabályokat és díjakat. A közterület rendeltetésszerű használata a közlekedés biztosítása, mind 
a gépjárművek, mind a gyalogosok számára. Az önkormányzat az ettől eltérő célú használatra 
e rendeletet alkotta, biztosítva ezzel, hogy a közterület rendeltetésszerű használatát senki ne 
akadályozza, korlátozza önkényes módon és szabályok nélkül. 

A történelmi emlékhelyek és a Corvin köz területén a közterület-használatra vonatkozó tiltás 
alól ad felmentést közművelődési célokhoz kapcsolódó használat esetére. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CXL. törvény 2018. január 1. napján 
történő hatályba lépése indokolja. A módosító rendelet a törvény hatályba lépésének 
megfelelően, 2018. január 1. napjától módosítja az alaprendeletet, ezt követően indult 
eljárások során az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni. Figyelemmel arra, hogy az Ákr. nem tartalmazza az elektronikus ügyintézésre 
vonatkozó szabályozást, a rendeletben hivatkozni kell az elektronikus ügyintézés és bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény rendelkezéseinek 
kötelező alkalmazásáról. 

Részletes indokolás 

1. §~hoz 

2. §~hoz 

M 

AH 



az előterjesztés 3. sz. melléklete 

Hatásvizsgálat 

A rendelettervezet esetében figyelembe kell venni, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése előírja az előzetes hatásvizsgálatot: 
„A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű -
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az 
előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve 
kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat 
képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa 
meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz elkészítője előzetes 
hatásvizsgálatot végez." 

A hatásvizsgálat során a Jat. (2) bekezdésben meghatározottakat kell különösen vizsgálni. 

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet alapvető célja a 2018. január 1-i 
új jogszabályi környezethez való alkalmazkodás. 

2. Költségvetési hatása: A rendelet elfogadásának a költségvetésre közvetlen hatása nincs. 

3. Környezeti és egészségi következményei: A rendelet módosításának nincs környezeti és 
egészségi következménye. 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs hatása. 
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: A jogszabály megalkotásának szükségességét az eljárási jogszabályok 
2017. december 31. napjával történő hatályon kívül helyezése indokolja, a jogalkotás 
elmaradásának várható jogkövetkezménye a törvénysértő jogalkalmazás. 
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: A feladat ellátáshoz szükséges személyi, pénzügyi és tárgyi feltételek biztosítottak 
a Polgármesteri Hivatal szervezetén belül. 



az előterjesztés 4. számú melléklete 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros 
Önkormányzat Képviselő-testületének 

a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában 
lévő közterületek használatáról és 

használatának rendjéről szóló 37/2017. 
(IX. 14.) önkormányzati rendelete 

Budapest Főváros VIIL kerület Józsefváros 
Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. J2017. (..) önkormányzati rendelete 

a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában 
lévő közterületek használatáról és 

használatának rendjéről szóló 37/2017. 
(IX. 14.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

11/A. § A 9. § 17. pontjában foglalt tilalom 
nem vonatkozik a közművelődési célokhoz 
kapcsolódó közterület-használatra. 

16. § (1) A közterület használatáról szóló 
döntést az Ügyosztály a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a 
továbbiakban: Ket.) szabályai szerint 
határozatba foglalja. 

„16. § (1) A közterület használatáról szóló 
döntést az Ügyosztály az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló törvény 
rendelkezései szerint határozatba foglalja. Az 
eljárásra az elektronikus ügyintézés és bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló 
törvény rendelkezéseit is alkalmazni kell." 



az előterjesztés 4. számú melléklete 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

../2017 (...) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 18/2016. (VI.02.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. evi CLXXXIX. törvény 143. § (4) 
bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. §-ában és 23. § (5) bekezdés 18. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

i- § 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 
szóló 18/2016. (VI.02.) önkormányzati rendelete 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti eljárás során az 
általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény az elektronikus ügyintézés és bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni." 

2.§ 

Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba. 

Budapest, 2017. december„..." 

Danada-Rimán Edina 
jegyző 

dr. Kocsis Máté 
polgármester 



az előterjesztés 4. számú melléklete 

Indokolás 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 
szóló 18/2016. (VI.02.) önkormányzati rendelete 3. §-ának módosítását az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CXL. törvény 2018. január 1. napján történő 
hatályba lépése indokolja. A módosító rendelet a törvény hatályba lépésének megfelelően, 
2018. január 1. napjától módosítja az alaprendeletet, ezt követően indult, a közösségi 
együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti eljárás során az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Figyelemmel arra, hogy az Ákr. 
nem tartalmazza az elektronikus ügyintézésre vonatkozó szabályozást, a rendeletben 
hivatkozni kell az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 
szóló 2015. evi CCXXII. törvény rendelkezéseinek kötelező alkalmazásáról. 



az előterjesztés 4. számú melléklete 

Hatásvizsgálat 

A rendelettervezet esetében figyelembe kell venni, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény (a továbbiakban; Jat.) 17. § (1) bekezdése előírja az előzetes hatásvizsgálatot: 
„A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű ~ 
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az 
előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve 
kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat 
képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa 
meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz elkészítője előzetes 
hatásvizsgálatot végez." 

A hatásvizsgálat során a Jat. (2) bekezdésben meghatározottakat kell különösen vizsgáim. 

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet alapvető célja a 2018. január 1-i 
új jogszabályi környezethez való alkalmazkodás. 

2. Költségvetési hatása: A rendelet elfogadásának a költségvetésre közvetlen hatása nincs. 

3. Környezeti és egészségi következményei: A rendelet módosításának nincs környezeti és 
egészségi következménye. 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs hatása. 

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: A jogszabály megalkotásának szükségességét az eljárási jogszabályok 
2017. december 31. napjával történő hatályon kívül helyezése indokolja, a jogalkotás 
elmaradásának várható jogkövetkezménye a törvénysértő jogalkalmazás. 

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: A feladat ellátáshoz szükséges személyi, pénzügyi és tárgyi feltételek biztosítottak 
a Polgármesteri Hivatal szervezetén belül. 



az előterjesztés 4. számú melléklete 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól 
és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 18/2016. 
(VI.02.) önkormányzati rendelete 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 
../2017 (...) Önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól 
és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 18/2016. (VI.02.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

3. § A közösségi együttélés alapvető 
szabályait sértő magatartás miatti eljárás 
során a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 
évi CXL. törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 

„3. § A közösségi együttélés alapvető 
szabályait sértő magatartás miatti eljárás során 
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
törvény és az elektronikus ügyintézés és 
bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 
szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni." 



az előterjesztés 4. számú melléklete 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2017. ( ) önkormányzati rendelete 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az 
üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 28/2017. (VI. 15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdés a) pont és a 12. § (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

1. § Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az 
üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 28/2017. (VI. 15.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: Rendelet) 2. § 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. § 8. zártkörű rendezvény: előre meghatározott személyi kör részvételével zajló, 
nyilvánosan nem hirdetett rendezvény, amelyet a rendelet 2. mellékletében foglaltak szerint 
tartanak." 

2. § A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5. § (1) Az eljárást az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és az elektronikus 
ügyintézés és bizalmi szolgáltatások szabályairól szóló törvény rendelkezései szerint kell 
lefolytatni." 

3. § Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba. 

Budapest, 2017. december „ " 

Danada-Rimán Edina 

jegyző 

dr. Kocsis Máté 

polgármester 



az előterjesztés 5. melléklete 

Indokolás 

Általános indokolás 

A rendelet módosítását az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CXL. törvény 
2018. január 1. napján történő hatályba lépése indokolja. A módosító rendelet a törvény 
hatályba lépésének megfelelően, 2018. január 1. napjától módosítja az alaprendeletet, ezt 
követően indult eljárások során az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni. Figyelemmel arra, hogy az Ákr. nem tartalmazza az 
elektronikus ügyintézésre vonatkozó szabályozást, a rendeletben hivatkozni kell az 
elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény rendelkezéseinek kötelező alkalmazásáról. 

A rendelet további módosítását a gyakorlati alkalmazás során felmerült problémák 
kiküszöbölése indokolja. 

Részletes indokolás 

1. §-hoz 

A rendelet 2. § 8. pontjának javítását tartalmazza, melynek indoka a 3. számú mellékletre 
történő téves hivatkozás. 

2. §-hoz 

A rendelet 5. §-ának módosítását tartalmazza, melynek indoka az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló 2016. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 2018. január 1. napján 
történő hatályba lépése. Tekintettel arra, hogy az Ákr. nem tartalmazza az elektronikus 
ügyintézés szabályaira utalást, a módosítás kitér az elektronikus ügyintézés és bizalmi 
szolgáltatások szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény rendelkezéseinek kötelező 
alkalmazására is. 

3. §-hoz 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 



Hatásvizsgálat 

az előterjesztés 5. melléklete 

A rendelettervezet esetében figyelembe kell venni, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése előírja az előzetes hatásvizsgálatot: 
„A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű -
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az 
előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve 
kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat 
képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa 
meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz elkészítője előzetes 
hatásvizsgálatot végez." 

A hatásvizsgálat során a Jat, (2) bekezdésben meghatározottakat kell különösen vizsgálni. 

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet alapvető célja a 2018. január 1-i 
új jogszabályi környezethez való alkalmazkodás, továbbá a rendelet gyakorlati alkalmazása 
során felmerült értelmezési problémák kiküszöbölése. 

2. Költségvetési hatása: A rendelet elfogadásának a költségvetésre közvetlen hatása nincs. 

3. Környezeti és egészségi következményei: A rendelet módosításának nincs környezeti és 
egészségi következménye. 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs hatása. 

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: A jogszabály megalkotásának szükségességét az eljárási jogszabályok 
2017. december 31. napjával történő hatályon kívül helyezése indokolja, a jogalkotás 
elmaradásának várható jogkövetkezménye a törvénysértő jogalkalmazás. 

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: A feladat ellátáshoz szükséges személyi, pénzügyi és tárgyi feltételek biztosítottak 
a Polgármesteri Hivatal szervezetén belül. 



az előterjesztés 4. számú melléklete 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 

28/2017. (VI. 15.) önkormányzati rendelete 

az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2017. (. .) önkormányzati rendelete 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testületének az 

üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 
28/2017. (VI. 15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

2. § 8. zártkörű rendezvény: előre 
meghatározott személyi kör részvételével 
zajló, nyilvánosan nem hirdetett rendezvény, 
amelyet a rendelet 3. mellékletében foglaltak 
szerint tartanak. 

5. § (1) Az eljárást a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései 
szerint kell lefolytatni. 

1.§ Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testületének az üzletek éjszakai nyitvatartási 
rendjéről szóló 28/2017. (VI. 15.) 
önkormányzati rendelete 2. § 8. pontja az 
alábbiak szerint módosul: 

„2. § 8. zártkörű rendezvény: előre 
meghatározott személyi kör részvételével 
zajló, nyilvánosan nem hirdetett rendezvény, 
amelyet a rendelet 2. mellékletében foglaltak 
szerint tartanak." 

2. § A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„5. § (1) Az eljárást az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény és 
az elektronikus ügyintézés és bizalmi 
szolgáltatások szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény rendelkezései rendelkezései 
szerint kell lefolytatni." 



az előterjesztés 4. számú melléklete 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2017. (...) önkormányzati rendelete 

a helyi adó megállapításával kapcsolatos önkormányzati rendeletei egyes 
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és a 43. § (3) bekezdésében kapott 
felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

i- § 
Hatályát veszti Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testületének az építményadóról szóló 38/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: Rl.) 8. §-a. 

2. § 
Hatályát veszti az Rl. 9. §-a. 

3.§ 
Hatályát veszti Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testületének az idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről szóló 57/2010. (XII.30.) 
önkormányzati rendelete 11. §-a. 

4.§ 
Hatályát veszti Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testületének a telekadóról szóló 39/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 
R2.) 7. §-a. 

5.§ 
Hatályát veszti a R2. 8. §-a. 

7.§ 
Hatályát veszti Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testületének a kommunális adóról szóló 40/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: R3.) 6. §~a. 

8 .§ 
Hatályát veszti a R3. 8. §-a. 



9.§ 
Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba. 

Budapest, 2017. december „..." 

Danada-Rimán Edina 
jegyző 

dr. Kocsis Máté 
polgármester 



az előterjesztés 6. számú melléklete 

Indokolás 

A rendelet 1-3. §-hoz 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az 
építményadóról szóló 38/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 8. §-ának és 9. §-ának 
hatályon kívül helyezését, valamint az idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről szóló 57/2010. 
(XII.30.) önkormányzati rendelete 11. §-ának hatályon kívül helyezését az adózás rendjéről 
szóló 2017. évi CL. törvény, valamint az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. 
törvény, amelynek 138. §~a hatályon kívül helyezte a 2003. évi XCII. törvényt, 2018. január 
1. napján történő hatályba lépése indokolja. Mindkét törvény hatálya kiteljed az 
önkormányzati költségvetés javára teljesítendő, önkormányzati rendeleten alapuló kötelező 
befizetésre, azaz a helyi adókra is, így az önkormányzati rendelet a jogalkotásról szóló 2010. 
évi CXXX. törvény 3.§-a értelmében nem ismétli meg az eljárási szabályokra történő utalást. 

A rendelet 4-8. §-hoz 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
magánszemély kommunális adójáról szóló 40/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 6. §-
ának és 8. §-ának, valamint a telekadóról szóló 39/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 7. 
§-ának és 8. §-ának a hatályon kívül helyezését az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. 
törvény, és az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017, CLI. törvény, amelynek 138. §-a 
hatályon kívül helyezte a 2003. évi XCII. törvényt, 2018. január 1. napján történő hatályba 
lépése indokolja. Mindkét törvény hatálya kiterjed az önkormányzati költségvetés javára 
teljesítendő, önkormányzati rendeleten alapuló kötelező befizetésre, azaz a helyi adókra is, 
így az önkormányzati rendelet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 3.§-a 
értelmében nem ismétli meg az eljárási szabályokat megállapító törvény, sem a felhatalmazást 
adó, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alkalmazására történő utalást. 

X 

¿y 



az előterjesztés 6. számú melléklete 

Hatásvizsgálat 

A rendelettervezet esetében figyelembe kell vermi, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése előírja az előzetes hatásvizsgálatot: 
„A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű -
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az 
előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve 
kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat 
képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa 
meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz elkészítője előzetes 
hatásvizsgálatot végez." 

A hatásvizsgálat során a Jat. (2) bekezdésben meghatározottakat kell különösen vizsgálni. 

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet alapvető célja a 2018. január 1-i 
új jogszabályi környezethez való alkalmazkodás. 

2. Költségvetési hatása: A rendelet elfogadásának a költségvetésre közvetlen hatása nincs. 

3. Környezeti és egészségi következményei: A rendelet módosításának nincs környezeti és 
egészségi következménye. 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs hatása. 

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: A jogszabály megalkotásának szükségességét az új eljárási jogszabályok 
2018. január 1. napjával történő hatályba lépése indokolja, a jogalkotás elmaradásának 
várható jogkövetkezménye a törvénysértő jogalkalmazás. 

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: A feladat ellátáshoz szükséges személyi, pénzügyi és tárgyi feltételek biztosítottak 
a Polgármesteri Hivatal szervezetén belül. 
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