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Tárgy:  A környezet védelméről szóló 9/2004.(VI.25) önk. rendelet módosítása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A környezetvédelmi rendelet módosításáról szóló 9/2021. (VII.14.) önkormányzati rendeletet a testület 
megalkotta, ahol a cél az volt, hogy a forró nyári időszakban a gazdák kérelemre felmentést 
kaphatnak permetezés esetén a zaj és rezgésvédelemre vonatkozó szabályok alól. A rendelet 
szövegezése sokat változott az előterjesztéshez képest, amely feltételes megfogalmazás miatt 
jogbizonytalansághoz vezet.  
 
- A jogszabálynak a címzettek számára egyértelműen értelmezhető szabályozási tartalommal kell 
rendelkeznie. (2010. évi CXXX tv. 2.§ (1) bekezdés) 
A fentiek alapján kérem a rendelet visszavonását és, hogy a testület egy későbbi időpontban a 
környezetvédelmi igazgatási szerv szakmai véleménye (1995. évi LIII. tv. 48.§ (3) bekezdés) kikérése 
után tűzze ismét napirendre. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője - a jogszabály 
feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a 
szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati 
rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.  
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. 

 
A rendelet-tervezet címe: Alsóörs Község Önkormányzata …/2021. (...) önkormányzati rendelete 

Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezet 
védelméről szóló 9/2004. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 
módosításáról  

Társadalmi-gazdasági hatása: Nincs 
Költségvetési hatása: Nincs.  
Környezeti, egészségi következményei: A módosító rendeletnek nincs 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet betartásához szükséges eljárások lefolytatása - 

a Képviselő-testület és Hivatala biztosítja.  
Egyéb hatása: Nincs. 
A rendelet megalkotásának szükségessége:A jelenlegi szabályozás jogbizonytalanságot jelent. 
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: Törvényességi felhívás.. 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:  - személyi: van, a Képviselő-testület 

és Hivatala biztosítja. 
- szervezeti: Nincs. 
- tárgyi: Nincs. 
- pénzügyi: a szükséges eljárások 
lefolytatásához, rendelkezésre áll. 
 

Alsóörs, 2021. 10. 11. 
         Báró Béla jegyző 


