
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

___/2020. (XII .) önkormányzati rendelete 

a 25/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről  

 

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete- a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) 

bekezdése szerinti- hatáskörében eljáró Enying Város Polgármestere a gyermekek védelméről 

és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében és a 162. 

§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 

a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el: 

1. § Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 

5/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 25/2020. (XI.30.) 

önkormányzati rendelet a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának 

enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020 (XII.18.) 

Kormányrendelet 1 § (1)-(2) bekezdése alapján nem lép hatályba.  

 

2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2021. december 31. napján hatályát 

veszti. 

 

Viplak Tibor     dr. Földesi Dorina 

  polgármester      aljegyző 

Záradék:  

 

A rendelet-tervezet társadalmi egyeztetése 2020. december     napjáig a Polgármesteri Hivatal 

honlapján megtörtént. 

 

A tervezettel kapcsolatban bejelentés, észrevétel érkezett / nem érkezett.  

 

 

Enying, 2020. 12. 

 

 

Kihirdetve: 2020.12. 

 dr. Földesi Dorina 

      aljegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 

18. §-a szerinti 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

1.§-hoz 

 

A gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról 

szóló 25/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépését indokolja a koronavírus-

világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági 

intézkedésről szóló 603/2020 (XII.18.) Kormányrendelet (1) §-a 

2. §-hoz 

 

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 

  

Enying, 2020. december 22. 

 

dr. Földesi Dorina 

aljegyző 

 

  



A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a értelmében a jogszabályok 

előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. Az előzetes hatásvizsgálat 

megállapításai a következők: 

 

1.A jogszabály megalkotásának szükségessége: A rendelet megalkotására jogszabályi előírás 

miatt kerül sor. 

2. Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások: Jelen rendeletnek társadalmi, gazdasági és 

költségvetési hatása nincs. 

3. Környezeti és egészségügyi következményei: A rendeletben foglaltak végrehajtásának 

közvetlen környezeti és egészségügyi hatása nincs. 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásának 

adminisztratív terheket befolyásoló hatásai minimálisak. 

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: A jogszabály megalkotásának elmaradása törvényességi felhívást von maga 

után. 

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek: A 

rendelet elfogadása nem igényel többlet személyi, szervezeti, pénzügyi feltételt. 

 

Enying, 2020. december 22. 

                                      dr. Földesi Dorina 

              aljegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


