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Készítette: dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

        Boskóné dr. Szabolcs Edit aljegyző 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. augusztus 15. napján tartandó rendkívüli ülésére 

 

Tárgy: Javaslat az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 10/2022. 

(VIII.16.) önkormányzati rendelet megalkotására  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 22. § (1) bekezdése írja elő a 

jogszabályok tartalmi felülvizsgálatát, mely alapján szükséges, hogy  

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. 

(2)  Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat lefolytatásáról […] az önkormányzati rendelet esetén a 

jegyző gondoskodik. 

 

A Jat. 10. § (1) bekezdésének a) pontja szerint:  

(1) A hatályos jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés hatályát veszti,  

a) ha a hatályon kívül helyezendő jogszabályt vagy jogszabályi rendelkezést tételesen megjelölő, a 

hatályon kívül helyezést kimondó jogszabályi rendelkezés hatályon kívül helyezi.  

Ugyanezen § (2) bekezdése szerint a hatályos jogszabályt vagy jogszabályi rendelkezést az (1) 

bekezdés a) pontja szerint […] a hatályon kívül helyezni kívánt jogszabály vagy jogszabályi 

rendelkezés megalkotására hatáskörrel rendelkező szerv vagy személy helyezheti hatályon kívül. 

 

Az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát a Hivatal folyamatosan végzi. E felülvizsgálat 

keretében kell gondoskodni a már elavult önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről. A 

költségvetési tárgyú rendeleteket kifejezett rendelkezéssel szükséges hatályon kívül helyezni, 

miután végrehajtotta vált. Nincs azonban egységes időpont meghatározva a tekintetben, hogy mikor 

következik be a költségvetési, illetve a zárszámadási rendelet végrehajtottsága. Példaként véve a 

központi költségvetési törvényeket, elmondható, hogy a Pénzügyminisztérium egységes gyakorlatot 

alakított ki időbeli hatályukat illetően, mely szerint a költségvetési törvények a hatályba lépésüket 

követő negyedik év végén vesztik hatályukat. Ez kiinduló pont lehet az önkormányzati rendeletek 

esetében is. Természetesen az egyedi vizsgálatot minden esetben el kell végezni. 

 

A jelen rendelet-tervezet egy kivétellel végrehajtottnak minősülő költségvetési és zárszámadási 

rendeleteket tartalmaz, amelyek feleslegesen szerepelnek a hatályos rendeletek között. 

A dereguláció a hatékony jogi szabályozás egyik alapvető kritériuma. Rendeltetése, hogy mindenki 

számára egyszerűbbé tegye a jogszabályok közötti tájékozódást, a jogrendszer átláthatóbbá váljon. 
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Az elavult jogszabályok hatályon kívül helyezése, a belső ellentmondások kiküszöbölése révén 

könnyebben kezelhetők a helyi jogszabályok is. 

 

   

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:  

 

A jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő 

jegyző előzetes hatásvizsgálatot végez, amelyen felmérte a szabályozás várható körülményeit. 

 

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:  

- társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: nincs 

- környezeti és egészségügyi következmények: nincs 

- adminisztratív terheket befolyásoló hatás: nem jelent többlet terhet 

- jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: a már végrehajtott jogszabályok hatályon kívül helyezése, a belső 

ellentmondások kiküszöbölése révén könnyebben kezelhetők a helyi rendeletek.  

- jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

többlet-forrást nem igényel.  

 

 

Rendeletalkotási javaslat: 

 

Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül 

helyezéséről szóló önkormányzati rendeletet alkossa meg.  

 

 

Medgyesegyháza, 2022. augusztus 8. 

 

 

     Tisztelettel:  

         

        Kraller József    

                    polgármester 

 

 

 

Ellenjegyezte: 

 

 

dr. Kávássy Leila Viola  

  jegyző 
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Rendelettervezet 

 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének   /2022. (VIII.   .) 

önkormányzati rendelete 

az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a jogalkotásról szóló 2010. évi 

CXXX. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

1. § 

Hatályát veszti az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 14/2004. (IV. 

28.) önkormányzati rendelet. 

2. § 

Hatályát veszti a 2007. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 4/2007. (II. 28.) önkormányzati rendelet.  

3. § 

Hatályát veszti a 2006. évi zárszámadásról szóló 7/2007. (III. 28.) önkormányzati rendelet. 

4. § 

Hatályát veszti a 2008. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2008. (II. 27.) önkormányzati rendelet.  

5. § 

Hatályát veszti a 2007. évi zárszámadásról szóló 6/2008. (III. 27.) önkormányzati rendelet. 

6. § 

Hatályát veszti az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II. 25.) önkormányzati 

rendelet.  

7. § 

Hatályát veszti a zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásáról 

szóló 8/2009. (IV. 1.) önkormányzati rendelet. 

8. § 

Hatályát veszti az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 25.) önkormányzati 

rendelet. 

9. § 
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Hatályát veszti az Önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 8/2010. (IV. 30.) 

önkormányzati rendelet. 

10. § 

Hatályát veszti az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (III. 8.) önkormányzati 

rendelet. 

11. § 

Hatályát veszti az Önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 13/2011. (IV. 28.) 

önkormányzati rendelet. 

12. § 

Hatályát veszti az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 13.) önkormányzati 

rendelet. 

13. § 

Hatályát veszti az Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 8/2012. (IV. 25.) 

önkormányzati rendelet. 

14. § 

Hatályát veszti az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 27.) önkormányzati 

rendelet. 

15. § 

Hatályát veszti az Önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 7/2013. (IV. 26.) 

önkormányzati rendelet. 

16. § 

Hatályát veszti az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.5.) önkormányzati 

rendelet. 

17. § 

Hatályát veszti az Önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 7/2014. (IV. 30.) 

önkormányzati rendelet. 

18. § 

Hatályát veszti az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.16.) önkormányzati 

rendelet. 

19. § 

Hatályát veszti az Önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 8/2015. (V.27.) 

önkormányzati rendelet. 
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20. § 

Hatályát veszti az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 15.) önkormányzati 

rendelet. 

21. § 

Hatályát veszti az Önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 7/2016. (IV.27.) 

önkormányzati rendelet. 

22. § 

Hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.15.) önkormányzati 

rendelet. 

23. § 

Hatályát veszti az Önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 7/2017. (IV.26.) 

önkormányzati rendelet. 

24. § 

Ez a rendelet 2022. augusztus 17-én lép hatályba, és 2022. augusztus 18-án hatályát veszti.
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