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Iktatószám: 155-  72 /2021. 

Ügyintéző: Tárkányi Ágnes 

 

Előterjesztés 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2021. augusztus 31-i testületi ülésére. 

 

Tárgy: A gyermekek védelméről szóló 8/2006. (V. 24.) önkormányzati rendelet hatályon 

kívül helyezése 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/655-1/2021. ügyiratszámú levelében törvényességi 

felhívással élt, mely szerint a gyermekek védelméről szóló 8/2006. (V. 24.) önkormányzati 

rendelet több pontban jogszabálysértő.  

A törvényességi felhívás alapján elvégeztük az önkormányzati rendelet tartalmi és formai 

ellenőrzését. 

Indokolás 

A felülvizsgálat során megállapításra került, hogy a rendelet hatályba lépése óta 

előállt jogszabályi változások miatt a rendelet elavulttá vált, így a rendelet hatályon kívül 

helyezése indokolt. 

A rendelet elfogadásához az Mötv. alapján minősített többség szükséges. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a szükséges döntést hozza meg. 

 

 

 

Tordas, 2021. augusztus 11. 

 

 

          dr. Zay Andrea 

                 jegyző 

 

Határozati-javaslat 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

/2021. (VIII. 31.) határozata 

az FE/02/655-1/2021. számú törvényességi felhívásban foglaltak elfogadásáról 

 

Tordas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az 

FE/02/655-1/2021. számú törvényességi felhívás észrevételeit. 

 

határidő: azonnal 

felelős: jegyző 
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Rendelet tervezet 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2021. (VIII. 31.) önkormányzati 

rendelete 

a gyermekek védelméről szóló 8/2006. (V. 24.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezéséről 

Tordas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Hatályát veszti a gyermekek védelméről szóló 8/2006. (V. 24.) önkormányzati rendelet. 

2. § 

Ez a rendelet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba 

 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a alapján 

 

A tervezett jogszabály várható következményei:  

 

Társadalmi hatásai: nincsenek, jogszabály biztosítja a gyerekek ellátását. 

 Gazdasági hatásai: nincsenek 

Költségvetési hatásai: nincsenek 

Környezeti következmények: A rendelet környezeti hatást nem von maga után.  

Egészségügyi következmények: A rendelet egészségügyi hatást nem von maga után. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Adminisztratív terheket növelő hatásai 

nincsenek.  

A jogszabály megalkotásának szükségessége: A hatályos rendelet több pontjában 

jogszabály sértő. 

A jogalkotás elmaradásának várható következményei: A törvényességi felhívás 

eredménytelen lenne, jogszabály sértő rendelet lenne hatályban. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek rendelkezésre állnak. 

 

 


