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Kap o l c s kö z s é g Önko rm ány zata Képv is e l ő -te sttil etének

I 0 l 20 18. (XII. 3 1 . )önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Kapolcs község ÖnkormányzataKépvíselő-testülete az Alaptörvény 32.cild< (2)bekezdésében
meghatátozott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32.cild< (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében ellátva a következőket rendeli el:

1. §

(I) Hatályát veszti Kapolcs, Kossuth u.60.szám alatt található ingatlan helyi
védelem aIá hely ezéséről szóló 1 8/2 00 9. (VI. 3 0. ) önko rmány zati rendelet

(2)Hatztlyát veszti Kapolcs, Kossuth u.lO.szám alatt található ingatlan helyi
vé de l em alá hely e zés éről szó l ó 22 l 20 09 . (X. 3 0. ) önkorm ány zati rende let

2.§

Ez arendelet kihirdetését követő napon léphaíályba,btkövető napon hatáIyátveszti

egyedi

egyedi

/I',-'\ +\ T-'' \t,
kocsis csaba
alpolgármester

Kihirdetve: 2018. december 31.
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Előzetes hatásvizsgáIat

ajogalkotásról szóló 20l0.évi CXXX. t_ölvény 17. §-a alapjart Kapolcs községÖnkormánYzataKéPviselŐ-testül ete általhatályonkívül helye zendőrendeletekhez

1. Társadalmi hatások

A telePÜlés jellegzetes és értékes arculatának megóvása, kialakítása , az építettés a természetikörnyezet egységes védelme.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezetneklehetnek gazdasági,költségvetési hatásai az önkorm ányzati ösztönző_rendszer, illetve a bírságolási lehótőség eredmenyJkent.

3. Környezeti és egészségügyi következmények

A rendelet-tervezetPozitív kömyezeti állapotváltozást eredm ényezhet,egészségügyi
következményei nem relevánsak.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet-tetvezeÍ várhatóan nem növeli jelentősen az adminis ztratívterheket.

5, A jogszabálY megalkotásának szükségess ége, ajogalkotás elmaradásának
v árhatő következményei

A jogszabály megalkotása a településkép védelméről szőlő 2016. évi LXXIV. törvényhatálYos szÖvege 
^^:t sztikséges. Külön rendeletben nem lehet szabályozni atelePÜlésvédelmi értékeket. A jogalkotás elmaradásának várhatő következménye azÖnkormánYzat tÖrvényességi felügyóteii szervétől érkezőtörvényességi felhívás.

6, A jogszabálY alkalmazásához szükséges személyi, szervezeli, tárg5riós pénzügyi
feltételek

A j ogszabál y alkalmazásához
rendelkezésre állnak.

Kapolcs, 2018. december 19.

szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek
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1.§ a hatályon kívül helyezendő jogszabályokatrőgzíti
2.§ a kihirdetés, és hatályon kívül helyeres iaoponi3 át szabályozza


