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Előzetes hatástanulmány 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. (továbbiakban: Törvény) 17. § (1) bekezdése 

alapján:  

„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 előkészítője előzetes 

hatásvizsgálatot végez.” 

A Törvény 17. § (2) bekezdése szerint 

„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.” 

 

Fentiek alapján a rendeletmódosításnak a várható következményeiről – az előzetes 

hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom: 

 

Társadalmi hatásai: Nem realizálható. 

Gazdasági hatásai: Nem realizálható. 

Költségvetési hatásai: A behajtási engedély igénylésének módosításával többletbevétel 

várható. 

Környezeti következményei: A rendelet-tervezetnek környezeti hatása nincs. 

Egészségi következményei: A rendelet-tervezetnek egészségügyi hatása nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A módosítás következtében adminisztratív 

többletteher csekély mértékben várható. 

Az önkormányzati rendeletekhez indoklási kötelezettség is társul. Az indokolásban a 

jogszabály előkészítőjének feladata azoknak a társadalmi, gazdasági, szakmai okoknak és 

céloknak a bemutatása, amelyek a szabályozást szükségesség teszik. Az indokolásban 

ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatását is.  

 

1. Általános indokolás 

 

A Képviselő-testület 2014. évben megalkotta a közterület-használat engedélyezéséről szóló 

8/2014.(XII.17.) önkormányzati rendeletet, mely 2014. december 18. napján hatályba lépett.  

 

2. Részletes indokolás 

 

A közterület-használat engedélyezéséről szóló rendelet 24. §-a módosításra került. Az 

önkormányzati tulajdonú közutakra behajtani 3,5 t feletti gépjárművel nem lehet, kivéve, 

amennyiben a gépjármű tulajdonosa a 2. számú melléklet szerinti megállapodást az 

Önkormányzattal megkötötte. Az Önkormányzat a szerződés megkötését kérelem esetén nem 

tagadhatja meg.  
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2. melléklet 

 

A közterület-használat engedélyezéséről szóló 8/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 2. 

melléklete módosult úgy, hogy a gépjármű tulajdonosának megállapodást kell kötnie az 

önkormányzattal 


