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E l ő t e r j e s z t é s 

a képviselő-testület 2016. szeptember 16.-i ülésére 

 

Tárgy: Javaslat a SegesdKözség Önkormányzata egyes önkormányzati rendeleteinek 

hatályon kívül helyezésére. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az önkormányzati rendelet Magyarország Alaptörvénye T) Cikk (2) bekezdésében foglalt 

rendelkezése alapján jogszabály, ezért megalkotására, módosítására, előzetes és utólagos 

hatásvizsgálatára (törvényben meghatározott eltérésekkel) alkalmazni kell a jogalkotásról 

szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) rendelkezéseit. 

A Jat. 13. § (1)-(2) bekezdése szerint: 

„(1) A felhatalmazó rendelkezés hatályon kívül helyezése esetén - kivéve, ha egyidejűleg 

atárgykör szabályozására azonos tartalommal új felhatalmazó rendelkezést alkottak - a 

hatályon kívül helyezésről rendelkező jogszabályban intézkedni kell a végrehajtási jogszabály 

hatályon kívül helyezéséről vagy a végrehajtási jogszabály azon rendelkezésének a hatályon 

kívül helyezéséről, amely a felhatalmazás végrehajtására irányul. 

(2) Ha a jogszabály minden rendelkezése végrehajtottá vált, rendelkezni kell annak hatályon 

kívül helyezéséről.” 

A hivatkozott jogszabályhelyhez fűzött indokolás szerint, amennyiben a felhatalmazó 

rendelkezés – anélkül, hogy a tárgykör szabályozására egy új jogszabály ismételten 

felhatalmazást adna – hatályon kívül helyezésre került, a végrehajtási rendelet sem maradhat a 

jogrendszerben. Önkormányzati végrehajtási rendelet esetén fel kell hívni a jogalkotót arra, 

hogy a megszűnt felhatalmazás alapján kiadott rendeletet helyezze hatályon kívül. 

A Jat. 22. §-ában foglalt rendelkezések szerint az önkormányzati rendelet esetén a jegyző 

gondoskodik arról, hogy a tárgykört érintő új jogi szabályozás vagy módosítás megalkotása 

során, ennek hiányában e célból kiadott jogszabály keretében 

a) az elavult, szükségtelenné vált, 

b) a jogrendszer egységébe nem illeszkedő, 

c) a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, a jogszabály címzettjei számára 

gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat eredményező szabályozással felváltható, 

d) a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként alkalmazhatatlan, 

vagy 

e) az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító, 



a feladatkörébe tartozó jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésére, illetve 

megfelelő módosítására kerüljön sor. 

A hivatkozott jogszabályhelyek alapján elvégeztük a Beleg Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete által alkotott önkormányzati rendeletek tartalmi deregulációját, azaz az 

elavult, szükségtelenné vált rendelkezések hatályon kívül helyezését. 

Hivatalunk figyelemmel kíséri a hatályos önkormányzati rendeleteket. Megállapításra került, 

hogy 1991-2012. évekre vonatkozó költségvetési és azokhoz szervesen kapcsolódó 

zárszámadási, továbbá az ezeket módosító önkormányzati rendeletek már végrehajtottá váltak, 

ezért célszerű ezeket hatályon kívül helyezni. 

A módosító rendeleteket tekintve a jogszabályszerkesztésről szóló jelenlegi elveket követjük, 

így napjainkban már minden módosító rendeletet úgy alkot meg a képviselő-testület, hogy 

rendelkezik a módosítani kívánt jogszabály végrehajtottá vált rendelkezéseinek hatályon kívül 

helyezéséről – a szövege beépül az eredeti szabályozásba – de az alaprendeletek hatályon 

kívül helyezéséről ez esetben is gondoskodni kell. 

 

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez: 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján az alábbiakról 

tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet. 

A tervezett jogszabály hatásai: 
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 

 társadalmi hatása: nem releváns; 

 gazdasági hatása: nem releváns; 

 költségvetési hatása: A tervezetnek költségvetési hatása nincs, mivel a költségvetési és 

a zárszámadási rendeletek egy adott évre szólnak. 

 

b) környezeti és egészségi következmények: a módosító rendeletnek környezeti, egészségügyi 

hatása nincs. 

 

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: nincs. 

  

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
 az önkormányzati rendeletek felülvizsgálata kötelező, a tartalom nélkülii vagy 

kiüresedett, egyébként alkalmazhatatlan szabályozást hatályon kívül kell helyezni. 

 a rendelet elmaradásának következménye: az állampolgárok számára felesleges, 

áttekinthetetlen szabályozást jelent. 

  

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: 
 a személyi feltétel: rendelkezésre áll. 

 szervezeti feltétel: rendelkezésre áll. 

 tárgyi feltétel: rendelkezésre áll. 

 pénzügyi feltétel: nem szükséges. 

 

 



A fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet a rendelet-tervezet megtárgyalására és 

a felsorolt önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére. 

 

 

Segesd, 2016. szeptember 9. 

 

       Péntek László 

polgármester 

   

 

 

 

 

 

 

 


