Előterjesztés
önkormányzati rendeletek módosításáról
1. előterjesztés száma: 167/2019.
2. előterjesztést készítő személy neve: Bajtekné dr. Halász Ildikó
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: 4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:
1. melléklet: a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló
17/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet
2. melléklet: a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete
módosításáról szóló rendelet tervezet
3. melléklet: a közterületek használatáról szóló 2/2014. (I.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:
Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság
6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(a továbbiakban: Mötv.)
- a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.)
- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IMR rendelet

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság!
Bicske Város Önkormányzata ez év júliusában számlavezető pénzintézetet váltott. A
pénzintézetváltással új bankszámla és ahhoz kapcsolódó alszámlák kerültek megnyitásra.
Három önkormányzati rendeletünk vonatkozásában rendelet módosítása szükséges a
pénzintézetváltás miatt, mivel a rendeletek konkrét bankszámlát és alszámlát jelölnek meg a
díjak megfizetésére.
Előzetes hatásvizsgálat
a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló rendelet-tervezetében foglaltak várható hatásai – a Jat. 17.§ (2) bekezdésben foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint öszszegezhetők:
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A rendelet megalkotásának társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása nem lesz.
Környezeti, egészségi következményei: A rendelet megalkotásának környezeti és egészségi következménye nem mutatható ki.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet alkalmazása nem érint személyügyi,
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.
Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:
A hatályban lévő rendeletnek az időközben bekövetkezett változásokhoz történő igazítása szük1

séges.
Jogszabály alkalmazásához szükséges, személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A feltételek adottak, e vonatkozásban többletterhek nem merülnek fel.
Előzetes hatásvizsgálat
a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló rendelet tervezetében foglaltak várható hatásai –
a Jat. 17.§ (2) bekezdésben foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A rendelet megalkotásának társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása nem lesz.
Környezeti, egészségi következményei: A rendelet megalkotásának környezeti és egészségügyi
következménye nem mutatható ki.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet alkalmazása nem érint személyügyi,
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.
Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:
A hatályban lévő rendeletnek az időközben bekövetkezett változásokhoz történő igazítása szükséges.
Jogszabály alkalmazásához szükséges, személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A feltételek adottak, e vonatkozásban többletterhek nem merülnek fel.
Előzetes hatásvizsgálat
a közterületek használatáról szóló rendelet tervezetében foglaltak várható hatásai – a Jat.
17.§ (2) bekezdésben foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A rendelet megalkotásának társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása nem lesz.
Környezeti, egészségi következményei: A rendelet megalkotásának környezeti és egészségügyi
következménye nem mutatható ki.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet alkalmazása nem érint személyügyi,
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.
Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:
A hatályban lévő rendeletnek az időközben bekövetkezett változásokhoz történő igazítása szükséges.
Jogszabály alkalmazásához szükséges, személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
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A feltételek adottak, e vonatkozásban többletterhek nem merülnek fel.
A talajterhelési díj helyi szabályairól szóló rendelet-tervezetet véleményezésre megküldtük a
Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala, mint illetékes környezetvédelmi
igazgatási szerv részére. A rendelet-tervezetet fenti igazgatási szerv elfogadásra javasolja.
Fent leírtak alapján kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és
a rendelet-tervezeteket elfogadni szíveskedjen.
Bicske, 2019. szeptember 2.

Pálffy Károly
polgármester
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1. melléklet a 167/2019. előterjesztéshez
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
____/2019. (____) önkormányzati rendelete
a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló
17/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. § A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 17/2016. (VI.29.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4.§ helyébe a következő rendelkezés lép.
„4. § A járulékfizetésre kötelezett személy a járulékot az önkormányzat „Mezőőri járulék”
megnevezésű bevételi alszámlájára teljesíti.”
2. § E Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Pálffy Károly
polgármester

Fritz Gábor
jegyző

ZÁRADÉK:
A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Bicske, 2019.
Fritz Gábor
jegyző
Általános indoklás
A mezei őrszolgálat létesítését és működését szabályozó önkormányzati rendelet felülvizsgálatát a számlavezető pénzintézetváltás indokolja.
Részletes indoklás
1. §-hoz
Módosító rendelkezést tartalmaz. A járulék fizetése az önkormányzat mezőőri járulék bevételi
alszámlájára történik.
2. §-hoz
Hatályba lépésre vonatkozó rendelkezés.
4

2. melléklet a 167/2019. előterjesztéshez
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
____/2019. (____) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló
29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete módosításáról
(tervezet)
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.
évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal, mint illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérésével, a Fejér Megyei Önkormányzat állásfoglalásával a következőket rendeli el:
1. § A talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
„Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Fejér Megyei
Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal, mint illetékes környezetvédelmi igazgatási
szerv véleményének kikérésével, a Fejér Megyei Önkormányzat állásfoglalásával a következőket rendeli el:”
2. § A Rendelet 6. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„6. § A kibocsátó az önkormányzati adóhatóság által megállapított talajterhelési díjat az önkormányzat „Bicske Város Önkormányzata Talajterhelési díj” megnevezésű beszedési számla
javára fizeti meg.”
3. § E Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Pálffy Károly
polgármester

Fritz Gábor
jegyző

ZÁRADÉK:
A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Bicske, 2019.
Fritz Gábor
jegyző
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Általános indoklás
Az önkormányzati rendelet felülvizsgálatát a számlavezető pénzintézetváltás indokolja.
Részletes indoklás
1-2. §-hoz
Módosító rendelkezéseket tartalmaz.
3. §-hoz
Hatályba lépésre vonatkozó rendelkezés.
3. melléklet a 167/2019. előterjesztéshez
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
____/2019. (____) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról szóló 2/2014. (I.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.§ (5) bekezdésében, a mozgóképről szóló 2004. évi II.
törvény 37. § (4), (5) bekezdésében és a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény
1. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdésének 1., 2., 5., 11, 19. pontjaiban meghatározott feladatkörében a
következőket rendeli el:
1. § A közterületek használatáról szóló 2/2014. (I.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
Rendelet) 34. § 2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„c) átutalással az önkormányzat „Költségvetési elszámolási számla” megnevezésű számlájára.”
2. § E Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Pálffy Károly
polgármester

Fritz Gábor
jegyző

ZÁRADÉK:
A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Bicske, 2019. __________
Fritz Gábor
jegyző
6

Általános indoklás
Az önkormányzati rendelet felülvizsgálatát a számlavezető pénzintézetváltás indokolja.
Részletes indoklás
1. §-hoz
Módosító rendelkezést tartalmaz. A közterület használati díj megfizetése az önkormányzat
költségvetési elszámolási bankszámlájára történik.
2. §-hoz
Hatályba lépésre vonatkozó rendelkezés.
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