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Kdsziilt a Kdpvise16-testalet 2017. mdrcius 22-i tildsire
Kdsz[tette: dr. Temesi Isndnnd dnkormdnvzati referens

T:irgy: Javaslat az elektronikus riton nem int6zhet6
eljdriisi cselekmdnyekrol ds a sz6veges
iizenetkdzvetitdsi szolgdltatiis haszniilatiir6l
sz6l6 28/2005. (X.14.) rendelet hatdlyon
kiviil helyez6sdre

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

Budapest F6v6ros XVI. Keriileti Onkormrinyzatdn ak az elektronikus titon nem intdzhetd
eljcircisi cselehndnyekrdl ds a szdveges zene*ane tdsi szolgdltatds haszndlatdrdl szdl6
28/2005. (X. 14.) rendelele (a tovribbiakban: Rendelet) szabiiyozza, hogy a kdzigazgatdsi
hatdsdgi eljdrds ds szolgdltatds dltaldnos szabdlyair1l szdl6 2004. dvi CXL. brvdnyben (a
tovibbiakban: Ket.) meghatrirozott kbzigazgalasi hat6s6g tigyek kdziil melyek nem int6zhetok
elektronikus uton.
Tekintettel arra, hogy a Rendelet megalkotiisa 6ta a Ket. ide vonatkoz6 rendelkezdsei sz6mos
m6dosit6son estek 6t, valamint egyes felhatalmaz6 rendelkezdsek is hat6lytalanok, a jelenlegi
magasabb szinlt szabiiyozdsok feliilirjdk az 6ltalunk alkotott 2005-cis Rendeletet.

A fentiekre val6 hivatkoziissal a Rendelet hat6lyon kiviil helyezdse vrilt sziiks6gess6.

Kdrem a Tisztelt Kdpvisel6-testiiletet, hogy az el<iterjeszt6sben foglaltak alapjdn a vonatkoz6
rendeleti javaslatot elfogadni sziveskedjen!

A jogalkot:isr6l sz6l6 2010. 6vi CXXX. tiirv6ny 17, $-6ban foglalt el6zetes hatdsvizsg{lat
iisszefoglakisa:

A vdgrehajtris felt6telei:
A tervezet az Onkorm6nyzat sziimdra nem jelent tdbblet feladatot.
A tdrsadalmi hatrisok tisszefoglal{sa:
T6rsadalmi hatSssal nem j iir.
T6rsadalmi ktilts6gek:
A tervezet a t6rsadalom sz6mrira nem jelent kdlts6get.
Ktilts6gvet6si hatf sok:
Kdltsdgvetdsi hatdsa nincs.
Eg6szs6giigyi hatisok:
Egdszs6giigyi haliissal nem bir.
Kiirnyezeti hatisok:
Kdmyezeti hat6ssal nem j rir.

Budapest F<iviiros XVI. kertilet Onkorm iLnyzatinak K6pviselo-
testiilete megalkotja a Budapest F6vdros XVI. Keriileti
Onkormiinyzatdnak az elektronikus uton nem intdzhet6 eljdriisi

Rendeleti javaslat:
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cselekmdnyekr6l ds a szdveges iizenetkrizvetit6si szolg6ltat6s
hasznrilatrir6l szolo 2812005. (X.14.) rendeletdnek hat6lyon kiviil
helyez6s6r6l sz6l6 . ...12017 (......) dnkormanyzati rendeletdt.

(elfogadasa min6sitett sz6tdbbs6get ig€nyel az SzMSz 18. $ (2)
bekezdds a) pontja alapj6n)

Budapest, 201 7. m5rcius 2.
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Mell6klet: 1. hat6lyon kivtil helyez<i rendelkez6s 6s annak indokol6sa
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I . szdmti melldklet

Budapest F6v6ros XVI. keriileti Onkormf nyzat K6pvisel6-testiilet6nek

.../2017. (......) iinkorm6nyzati rendelete

a Budapest F6vr{ros XVI. Keriileti Onkormrinyzat 6nak az elektronikus riton nem

int6zhet6 eljir6si cselekm6nyekr6l 6s a sztiveges tizenetktizvetit6si szolgdltatrls
hasznrilatrlrril sz6l6 2812005. (X.14.) rendelet6nek hatdlyon kiviil helyez6s616l

Budapest F6viiros XVI. Kertilet Onkormiinyzat6nak Kdpvisel6-testi.ilete az Alaptdrv6ny 32.
cikk (1) bekezdds a) pontjiiban meghatrirozott jogalkotrisi hatdskSrdben eljiirva, figyelemmel a
Magyarorszrig helyi <inkorm6nyzataiol sz6l6 201 I . dvi CLXXXIX. tdrv6ny 42. $ 1 .

pontj6ban foglaltakra, a kdvetkezoket rendeli el:

I

Hat6ly6t veszti a Budapest F6varos XVI. Keriileti Onkorm6nyzat6nak az elektronikus riton

nem int6zhet<i elj6r6si cselekm6nyekr<il ds a sz6veges iizenetk6zvetitdsi szolgiiltatiis

haszn6latar6l sz6l6 28 1200 5. (X. 1 4. ) rendelete.

2.S

Ez a kihirdet6sdt kciveto napor.r tdp hatrilyba.

Ancsin L6szl6 Kovfcs P6ter

jegzd polgdrmester
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AlrllAr,los rNooxor.As

A rendelet megalkotiisiinak indoka, hogy a rendeletben foglalt szab6lyoz6sok6l jelenleg

magasabb szintri jogszab6lyok rendelkeznek, valamint a l6trehoz6s alapj 6ul szolg6l6 egyes

felhatalmaz6 rendelkezdsek hatdly'talann6 v6ltak.

Rfszlrrns rNDoKoLAs

1. $-hoz

Az elektronikus fton nem int6zhet6 eljrirasi cselekm6nyekr<il 6s a szdveges iizenetkdzv etitdsi

szolgriltatris haszn6latrir6l sz6l6 rendeletet helyezi hat6lyon kiviil.

2. $-hoz

Hatdlyba l6ptet6 rendelkez6st tartalmaz.


