
3. NAPIREND Ügyiratszám                     2353-9/2011.            

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2011. november 30-i nyilvános ülésére

Tárgy: Lesenceistvánd  Település  Önkormányzat  Képviselő-testületének  
az  önkormányzati  rendeletek  hatályon  kívül  helyezéséről  szóló  
11/2009. (IX.16.) Kt. rendeletének módosítása

Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

Előkészítő: Papp Éva szociális és gyámügyi ügyintéző

Meghívottak: -

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Lesenceistvánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10/2003.  (IX.15.) Kt. rendeletével 
rendelkezett  a Bursa Hunagarica felsőoktatási önkormányzati  ösztöndíj pályázatról.
Tekintettel arra, hogy felsőbb jogszabály rendelkezik a pályázatról, ezért a rendelet hatályon kívüli 
helyezése szükséges. 

Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

1.) A rendelet-tervezet címe: 
Lesenceistvánd  Község  Önkormányzat  Képviselő  –  testületének  …/2011.  (.….)  önkormányzati 
rendelete  az  önkormányzati  rendeletek  hatályon  kívül  helyezéséről  szóló  11/2009.  (IX.16.)  Kt. 
rendelet módosításáról.

2.) A rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: 

a) Társadalmi-gazdasági hatása: 
Nincs

b) Költségvetési hatása: 
Nincs

c) Környezeti, egészségi következményei: Nincs

d) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs

e) Egyéb hatása: Nincs

3.) A rendelet megalkotásának szükségessége: 
Magasabb szintű jogszabály rendelkezik  a  Bursa  Hungarica  felsőoktatási  önkormányzati  ösztöndíj 
pályázatról, ezért a helyi rendeletet hatályon kívül kell helyezni. 
4.) A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: 
Felügyeleti szerv felelősségre vonása.
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5.) A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
a) személyi: nincs
b) szervezeti: nincs
c) tárgyi: nincs
d) pénzügyi: nincs

6.) Törvényességi észrevétel: nincs

Dr. Takács Nóra
körjegyző

Indokolás

Általános indokolás

Lesenceistvánd  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  10/2003.  (IX.15.)  Kt.  rendeletével 
rendelkezett a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázatról, melyről magasabb 
szintű jogszabály rendelkezik, ezért az Önkormányzat rendeletét hatályon kívül kell helyezni. 

Részletes indokolás

A 3. melléklethez

Lesenceistvánd Települési  Önkormányzat  Képviselő-testületének a 11/2009. (IX.16.) Kt. rendelete 
rendelkezik az önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről.
A helyi rendelet 3. melléklettel egészül ki, mely tartalmazza a 2011. november 30. napjával hatályon 
kívül helyezett rendeletet. 

A fentiek alapján az alábbi rendelet-tervezet kerül előterjesztésre:

Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
          /2011. (          ) önkormányzati rendelete

Lesenceistvánd Település Önkormányzat Képviselő-testületének  az önkormányzati rendeletek 
hatályon kívül helyezéséről szóló 11/2009. (IX.16.) Kt. rendelet módosításáról

Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 18.  §  (1) bekezdésében foglalt  felhatalmazás  alapján és az Alkotmány 44/A.  § (2)  
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.  §   Lesenceistvánd Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének az  önkormányzati  rendeletek 
hatályon kívül helyezéséről szóló 11/2009. (IX.16.) Kt. rendelete az alábbi  3. melléklettel egészül ki. 

„3. melléklet a 11/2009. (IX.16.) Kt. Rendelethez

A 2011. november 30. napjával hatályon kívül helyezett önkormányzati rendeletek

A)
Sorszám

B)
Hatályon kívül 

helyezett rendelet 
száma

C)
Hatályon kívül helyezett rendelet megnevezése

1. 10/2003.(IX.15.) Bursa  Hungarica  felsőoktatási  önkormányzati  ösztöndíj 
pályázatról
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„

2. § Ez a rendelet 2011. november 30. napján lép hatályba.

Lesenceistvánd, 2011. november 9.

  Tóth Csaba Dr. Takács Nóra
                           polgármester      körjegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem.

Lesenceistvánd, 2011. november   ......

Dr. Takács Nóra
      körjegyző

Lesenceistvánd, 2011. november 9.

Tóth Csaba
polgármester
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