
 

  

 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 
  

…./2020. (... ...) önkormányzati rendelete 
  

a közterületen elhelyezett képfelvevőkről szóló 42/2009. (X.22.) XI.ÖK rendelet hatályon 
kívül helyezéséről 

  

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország         
Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország          
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a           
következőket rendeli el:  

1. § A közterületen elhelyezett képfelvevőkről szóló 42/2009. (X. 22.) XI.ÖK rendelet            
hatályát veszti. 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

  

  

  

dr. László Imre 
polgármester 

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 
jegyző  

   



 

Indokolás 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének a 
közterületen elhelyezett képfelvevőkről szóló 42/2009. (X.22.) XI.ÖK rendelet hatályon 

kívül helyezéséről szóló …/2020. (… …) önkormányzati rendeletéhez 

 

Az 1. §-hoz 

A közterületen elhelyezett képfelvevőkre vonatkozó szabályokról a Közterület-felügyeletről        
szóló 1999. évi LXIII. törvény, valamint a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény             
rendelkezik, így önkormányzati rendeleti szintű szabályozás nem szükséges. 

 

A 2. §-hoz 

Ez a paragrafus a hatályon kívül helyező rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 

  

  

  



 

EGYSZERŰSÍTETT HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

  

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületen         
elhelyezett képfelvevőkről szóló 42/2009. (X.22.) XI.ÖK rendelet hatályon kívül         
helyezéséről szóló rendelete várható hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.            
törvény 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint            
összegezhetők:  

 

1. A rendeletalkotás   
várható társadalmi,  
gazdasági hatásai 

  

A rendelet hatályon kívül helyezésének nincsenek      
társadalmi és gazdasági hatásai. 

2. A rendeletalkotás   
várható költségvetési  
hatásai 

 

A rendelet hatályon kívül helyezésének nincsen      
költségvetési hatása. 

3. A rendeletalkotás   
várható környezeti és   
egészségügyi 
következményei 

A rendelet hatályon kívül helyezésének környezeti és       
egészségügyi következményei nincsenek.  

4. A rendeletalkotás   
adminisztratív terheket  
befolyásoló várható hatásai 

  

 

A rendelet hatályon kívül helyezésének adminisztratív      
terheket befolyásoló várható hatásai nincsenek. 



 

5. A rendelet   
megalkotásának 
szükségessége, a jogalkotás   
elmaradásának várható  
következményei 

A rendelet hatályon kívül helyezésének szükségességét       
indokolja, hogy törvényi szabályozás tartalmazza a      
képfelvevőkre vonatkozó előírásokat. 

6. A rendelet   
alkalmazásához szükséges  
személyi, szervezeti, tárgyi   
és pénzügyi feltételek 

A rendelet hatályon kívül helyezéséhez szükséges      
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek      
rendelkezésre állnak. 

7. Egyéb információ - 

  

  

  

 


