
ELŐTERJESZTÉS 
 

önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről 
 

1. előterjesztés száma: 157/2022. 

2. előterjesztést készítő személy neve: Vandlikné Lengyel Edit 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Fritz Gábor 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:   

 1. melléklet: rendelet - tervezet  

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: - 

6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 

7. előterjesztésről való döntés formája: minősített többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

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

− a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 

− Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

A jogszabályok – közük az önkormányzati rendeletek – tartalmi és technikai deregulációja 

kiemelt jogpolitikai célkitűzés. 

 

Időről-időre szükségessé válik a hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálata és annak 

megállapítása, hogy az adott rendelet hatályának fenntartása továbbra is indokolt-e a társadalmi, 

a szociális, valamint a gazdasági érdekek figyelembevételével. A felülvizsgálat további 

indokaként jelölhető meg a magasabb szintű jogszabályi környezet változása és a jogbiztonság 

követelményének való megfelelés biztosítása. Amennyiben ezen szempontok alapján a 

jogszabály hatályon kívül helyezése indokolt, tartalmi dereguláció történik. 

 

Felül kell vizsgálni az önkormányzati rendeleteket abból a szempontból is, hogy az alap 

jogszabály végrehajtása bekövetkezett-e, mert ebben az esetben a módosító rendelet hatályban 

tartása tilos. Vizsgálni kell azt is, hogy a hatályon kívül helyezett alaprendeleteket módosító 

rendeleteknek nem maradt-e el a hatályon kívül helyezése, a hatályon kívül helyezésről szóló 

rendeletek hatályon kívül helyezésre kerültek-e, tekintettel arra, hogy az alkalmazhatatlan 

jogszabályok hatályban tartása a jogszabályok átláthatóságát nehezíti, a jogalkalmazást 

bonyolultabbá teszi. Amennyiben ezen szempontok alapján a jogszabály hatályon kívül 

helyezése indokolt, technikai dereguláció történik. 

 

A dereguláció egy része az új jogi szabályozás eredményeképpen teljesen automatikus, a Jat. 

2019. március 15-i módosításával bővítette és pontosította az automatikus hatályon kívül 

helyezés szabályait. Azonban a fenti időpont előtt alkotott, automatikus deregulációval nem 

érintett önkormányzati rendeletek vonatkozásában azonban ezt a munkát a jogalkotónak - ebben 

az esetben az önkormányzatnak - kell elvégezni. 



A Jat. felsorolja, hogy milyen rendelkezések esetén lehetséges az automatikus hatályvesztés. 

Az átmeneti rendelkezés és az alkalmazási szabály nem szerepel a felsorolásban, így 

amennyiben a módosító rendelkezés ilyet tartalmaz, akkor a teljes rendelet nem helyezhető 

hatályon kívül, csupán a módosításokat tartalmazó rendelkező rész.  

 

A Jat. 13. § (2) bekezdése alapján tehát „ha a jogszabály minden rendelkezése végrehajtottá 

vált, rendelkezni kell annak hatályon kívül helyezéséről.” Ezzel technikai deregulációra kerül 

sor. 

 

A Jat. 22.§ (1) bekezdése szerint pedig a jogforrások közül ki kell vezetni mindazon 

önkormányzati rendeleteket is, amelyek elavultak, szükségtelenné váltak, vagy tartalmilag 

kiüresedtek, illetve egyébként alkalmazhatatlanok. 

 

Fenti törvényi rendelkezések figyelembevételével több, még hatályban lévő jogszabály 

hatályon kívül helyezése vált szükségessé. 

 

Fentieket figyelembevéve a rendelet megalkotása az önkormányzati normaállomány 

racionalizálását, optimalizálását szolgálja. 

 

A rendeletek felülvizsgálata folyamatos, ezért a képviselő-testület a jövőben többször találkozni 

fog majd ugyanilyen tartalmú előterjesztésekkel. 

 

 

II. Részletes indokolás 

 

1. §-12. § A hatályon kívül helyezett jogszabályok felsorolását tartalmazza. 

 

13. § Hatálybeléptető rendelkezéseket tartalmaz. 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján 

 

A Jat. 17. § (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat 

elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a 

szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-

tervezet esetében az alábbiak: 

 

Hatásvizsgálati lap 

 

1. Társadalmi hatások 

Jogbiztonság fokozását szolgálja. 

2. Gazdasági, költségvetési hatások   

A rendelet módosításának gazdasági, költségvetési hatása nincs. 



3. Környezeti és egészségügyi következmények 

      A rendelet módosításának környezeti és egészségügyi következményei nincsenek. 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A helyi jogrendszer megtisztítása a felesleges jogszabályoktól, a túlszabályozás 

visszafogása az adminisztratív terhek csökkentése révén hozzájárulhat a hatékonyabb 

hivatali munkavégzéshez, ügyintézéshez és jelentősen megkönnyítheti a jogalkalmazási 

tevékenységet. 

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

A rendelet megalkotásával az önkormányzat teljesíti a jogalkotásról szóló törvényben 

foglalt kötelezettségét. A jogalkotás elmaradása esetén a törvényességi felügyeletet 

gyakorló megyei kormányhivatal törvényességi felhívással élhet a szükségtelen, már 

kiüresedett jogszabályok deregulációja érekében. Továbbá a tervezetben nevezett 

rendeletek hatályban tartása esetlegesen jogalkalmazási tévedéseket, hibákat 

eredményezhet, ami ellentétes a jogbiztonság követelményével. 

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi 

feltételek rendelkezésre állnak. 

 

 

 

 

         Bálint Istvánné 

           polgármester 

  



1. melléklet a 157/2022. előterjesztéshez 

 

Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati 

rendelete 

egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Hatályát veszti a helyi önkormányzati képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatának 

kezeléséről szóló 4/2003. (II. 14.) önkormányzati rendelet. 

2. § 

Hatályát veszti az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 

korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek környezete felújításának támogatásáról szóló 

24/2005. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet. 

3. § 

Hatályát veszti a közterület-felügyelet szervezetéről és működéséről szóló 14/2011. (IV. 1.) 

önkormányzati rendelet. 

4. § 

Hatályát veszti a 2014. évi költségvetés megállapításáról szóló 3/2014. (II.06.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló 3/2014.(II.6.) önkormányzati rendelet. 

5. § 

Hatályát veszti az egyes önkormányzati rendeletek technikai dereguláció útján történő hatályon 

kívül helyezéséről szóló 9/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet. 

6. § 

Hatályát veszti a Bicske Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.13.) 

önkormányzati rendelet. 

7. § 

Hatályát veszti a Bicske Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról 

szóló 11/2015.(V.28.) önkormányzati rendelet. 

8. § 



Hatályát veszti az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló 11/2016.(IV.27.) 

önkormányzati rendelet. 

9. § 

Hatályát veszti az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló 18/2017.(V.31.) 

önkormányzati rendelet. 

10. § 

Hatályát veszti a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel 

összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 7/2018.(III.28.) önkormányzati 

rendelet. 

11. § 

Hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló 11/2018.(V.28.) 

önkormányzati rendelet. 

12. § 

Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló 9/2019.(V.15.) 

önkormányzati rendelet. 

13. § 

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép 

hatályba. 

(2) A 10. § Bicske város teljes közigazgatási területére vonatkozó helyi építési szabályzat és 

szabályozási terv tárgykörben alkotott rendelet hatálybalépésének napján lép hatályba. 

 

 

 
       Bálint Istvánné               Fritz Gábor 

         polgármester            jegyző 

 

 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2022. 

 Fritz Gábor 

    jegyző 

  



 

sorszám rendelet száma megnevezése hatályon kívül helyezés indoka 

1.  4 /2003.(II.14.) a helyi önkormányzati 

képviselők és a polgármester 

vagyonnyilatkozatának kezeléséről 

Hatálytalan a felhatalmazást adó 

jogszabályi rendelkezés. A 

szabályozás nem lehet 

indokolatlanul párhuzamos vagy 

többszintű. 

2.  
24/2005.(VIII.9.) az iparosított 

technológiával épült lakóépületek 

energiatakarékos korszerűsítésének, 

felújításának és a lakóépületek 

környezete felújításának támogatásáról 

 

Hatálytalan a felhatalmazást adó 

jogszabályi rendelkezés. 

Okafogyottá vált a szabályozási 

tárgykörben a rendeletalkotás a 

pályázati lehetőség hiánya miatt. 

3.  14/2011.  (IV. 1.) a közterület-felügyelet 

szervezetéről és működéséről 
 

 

Hatálytalan a felhatalmazást adó 

jogszabályi rendelkezés. 

A rendeletben foglaltak 

végrehajtása humánerőforrás hiánya 

miatt ellehetetlenült. 

4.  9/2014. (III.28.) egyes önkormányzati 

rendeletek technikai dereguláció útján 

történő hatályon kívül helyezéséről 

 

A rendelet minden rendelkezése 

végrehajtottá vált, a hatályon kívül 

helyezés azonban elmaradt, így azt 

pótolni szükséges. 

5.  3/2014. (II.6.) Bicske Város 

Önkormányzata 2014. évi 

költségvetéséről 

A rendelet minden rendelkezése 

végrehajtottá vált, a hatályon kívül 

helyezés azonban elmaradt, így azt 

pótolni szükséges. 

6.  3/2015.(II.13.) Bicske Város 

Önkormányzata 2015. évi 

költségvetéséről  

 

A rendelet minden rendelkezése 

végrehajtottá vált, a hatályon kívül 

helyezés azonban elmaradt, így azt 

pótolni szükséges. 

7.  11/2015. (V.28.) Bicske Város 

Önkormányzata 2014. évi 

költségvetésének 

végrehajtásáról 

A rendelet minden rendelkezése 

végrehajtottá vált, a hatályon kívül 

helyezés azonban elmaradt, így azt 

pótolni szükséges. 

8.  11/2016. (IV.27.) az önkormányzat 

2015. évi zárszámadásáról 

 

 

 

A rendelet minden rendelkezése 

végrehajtottá vált, a hatályon kívül 

helyezés azonban elmaradt, így azt 

pótolni szükséges. 

9.  18/2017. (V.31.) az önkormányzat 2016. 

évi zárszámadásáról 

 

 

A rendelet minden rendelkezése 

végrehajtottá vált, a hatályon kívül 

helyezés azonban elmaradt, így azt 

pótolni szükséges. 

10.  7/2018. (III.28.) a településfejlesztéssel, 

településrendezéssel és településkép-

érvényesítéssel összefüggő partnerségi 

egyeztetés helyi szabályairól 

Megváltozott jogszabályi környezet 

miatt – hatályba lépett a 

településtervek tartalmáról, 

elkészítésének és elfogadásának 



 

 

rendjéről, valamint egyes 

településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 419/2021. 

(VII. 15.) Korm. rendelet – új 

rendelet megalkotása szükséges. 

11.  11/2018.(V.28.) az önkormányzat 2017. 

évi zárszámadásáról 

 

 

A rendelet minden rendelkezése 

végrehajtottá vált, a hatályon kívül 

helyezés azonban elmaradt, így azt 

pótolni szükséges. 

12.  9/2019. (V.15.) az önkormányzat 2018. 

évi zárszámadásáról  

 

 

A rendelet minden rendelkezése 

végrehajtottá vált, a hatályon kívül 

helyezés azonban elmaradt, így azt 

pótolni szükséges. 

 


