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Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V. 26.) önkormányzati 

rendelete 

a 15/2019. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Enying Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2019. (X.31.) 

önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A Humán Bizottság tagjainak száma öt fő, melyből mind az öt fő önkormányzati képviselő.” 

(2) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2019. (X.31.) 

önkormányzati rendelet 59. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A Humán Bizottság szervezeti felépítése:) 

„b) négy fő bizottsági tag.” 

2. § 

Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba, és a kihirdetését követő harmadik napon hatályát veszti.
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Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz  

jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 

18. §-a szerinti 

Részletes indokolás 

  

1.§-hoz 

  

A 15/2019 (X.31.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdése és az 59. § (3) bekezdés b) pontja 

helyébe lépő szövegről rendelkezik. 

2.§-hoz 

A rendelet hatályáról rendelkezik. 

  

 Enying, 2022. május 17. 

  

dr. Földesi Dorina 

jegyző s.k. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

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 jogszabály megalkotásának elmaradása törvényes-

ségi felhívást vonhat maga után.  

 

2. Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások: A jogszabálynak 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 következmé-

nyei: 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, 2022. május 17. 

 

dr. Földesi Dorina  

jegyző s.k. 

 

 

 

  

  


