
Filkeháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

5/2021. (III.25.) önkormányzati rendelete 

egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

 

Filkeháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Filkeháza 

Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. 

törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Hatályát veszti Filkeháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a) 2/2013. (III.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről, 

b) 1/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről, 

c) 2/2014. (V.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 

szóló 2/2013. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról, 

d) 3/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 

szóló 2/2013. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról, 

e) 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről, 

f) 4/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete  az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 

szóló 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról, 

g) 8/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete  az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

szóló 1/2015.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról, 

h) 1/2016. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről, 

i) 2/2016. (II.9.) önkormányzati rendelete  az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

szóló 1/2015.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról, 

j) 7/2016. (IX.14.) önkormányzati rendelete  az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 

szóló 1/2016.(II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról, 

k) 3/2017. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, 

l) 4/2017. (II.14.) önkormányzati rendelete  az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 

szóló 1/2016.(II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról, 

m) 9/2017. (IX.25.) önkormányzati rendelete  az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 

szóló 3/2017.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról, 

n) 2/2018. (II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről, 

o) 3/2018. (II.13.) önkormányzati rendelete  az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 

szóló 3/2017.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról, 

p) 6/2018. (IX.26.) önkormányzati rendelete  az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 

szóló 2/2018.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról, 

q) 2/2019. (II.12.) önkormányzati rendelete  az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 

szóló 2/2018.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról, 

r) 7/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 

szóló 1/2019. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

 



2. § 

Hatályát veszti Filkeháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a) 5/1993. (II.17.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők egyéb juttatásairól, 

b) 3/1995. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és 

helyiségek bérletéről, 

c) 3/1998. (IX.16.) önkormányzati rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévők 

adósság terheinek kezeléséről, 

d) 8/2004. (V.27.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról, 

e) 5/2005. (X.27.) önkormányzati rendelete a közigazgatási hatósági eljárás elektronikus 

ügyintézésről, 

f) 8/2005. (XI.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási terv jóváhagyásáról, 

g) 10/2007. (XI.14.) önkormányzati rendelete a változtatási tilalom elrendeléséről, 

h) 10/2009. (IX.8.) önkormányzati rendelete a közigazgatási hatósági eljárásban az 

elektronikus ügyintézésről szóló 5/2005. (X.27.) önkormányzati rendelet módosításáról, 

i) 4/2012. (V.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat rendeleteiben meghatározott 

szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről. 

 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

Szedlák Flórián                                                       Csató Szabolcs 

                       polgármester                                                              jegyző 

 

 

Kihirdetési záradék: Ezt a rendelet 2021. március 25-én kihirdettem. 

 

Csató Szabolcs 

               jegyző 

  



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése tárgyú rendelethez 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban Jat.) a világos és egyértelmű 

rendeleti szabályozást írja elő az önkormányzatok részére. Az önkormányzat a helyi 

szabályozást továbbiakban nem igénylő, hatályon kívül helyezést igénylő rendeleteit vizsgálta 

felül.  

A rendelet a jogalkotás egyértelmű értelmezési szabályaiban jelent eligazodást a jogalkalmazó 

számára, a jogszabály megalkotásának elmaradása a Jat 2. § (1) bekezdését sérti.  

A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 

A rendelet fő célja a deregulációs cél megvalósítása. 

Környezeti és egészségügyi következmények 

A rendeletnek közvetlen környezetei és egészségügyi következménye nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

Az adminisztratív feladatok megvalósításához aa személyi, szervezeti, pénzügyi feltételek 

biztosítottak. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

A rendelet által jelentkező feladatokhoz a személyi, szervezeti, pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDOKOLÁS 

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi 

szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III.13.) IM 

rendelet 20. § (3) bekezdésében foglaltak alapján: „Az önkormányzati rendelet tervezetéhez 

tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a 

Nemzeti Jogszabálytárban kell közzétenni”. 

Erre tekintettel a 2021. március 25-én elfogadásra beterjesztett, egyes önkormányzati 

rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 5/2021. (III.25.) önkormányzati rendelet 

indokolását az alábbiakban teszem közzé: 

Általános indokolás 

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

kiemelt jogpolitikai célkitűzés. 

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

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

, 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 

alapjogszabály végrehajtása bekövetkezett-e, mert ez esetben a módosító rendelet hatályban 

tartása felesleges. 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 

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 jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 10. § (2) bekezdése 

kimondja, hogy 

„(2) A hatályos jogszabályt vagy jogszabályi rendelkezést az (1) bekezdés a) pontja szerint – a 

(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a hatályon kívül helyezni kívánt jogszabály vagy 

jogszabályi rendelkezés megalkotására hatáskörrel rendelkező szerv vagy személy helyezheti 

hatályon kívül.” 

A Jat. 12. §-a a módosító és hatályon kívül helyező rendeletekre eltérő szabályokat ír elő: 

„(1) A módosító rendelkezés és hatályon kívül helyező rendelkezés a hatálybalépéssel, vagy ha 

a módosító, illetve hatályon kívül helyező rendelkezés a módosítást, illetve hatályon kívül 

helyezést meghatározott időponthoz vagy jövőbeli feltételhez köti, ennek az időpontnak vagy 

jövőbeli feltételnek a bekövetkezésével végrehajtottá válik. 



(2) A jogszabály (1) bekezdés szerint végrehajtottá vált rendelkezése a végrehajtottá válást 

követő napon hatályát veszti.” 

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

rendeleteket is, melyek elavultak, szükségtelenné váltak, vagy tartalmilag kiüresedtek, ill. 

egyébként alkalmazhatatlanok. Tartalmi dereguláció keretében, a tervezettel a hatályban lévő 

éves költségvetési rendeletek, a zárszámadásokat tartalmazó önkormányzati rendeletek 

hatályon kívül helyezésére kerül sor, illetve azoknak az önkormányzati rendelteknek a hatályon 

kívül helyezése indokolt, amelyek tárgyában új rendelet alkotására kerül sor, vagy 

szükségtelenné váltak. 

A döntés meghozatalára a felhatalmazást a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése biztosítja, 

amely kimondja:  

„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 

közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 

átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 

települést is érinti.”  

A Magyarország kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I. 29.) Korm. rendelet alapján elrendelt 

veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a jelzett jogszabályban foglalt felhatalmazás alapján az 

alábbi döntés meghozatala szükséges. 

Részletes indokolás 

1.§ 

A hatályukat vesztett költségvetéssel és azok módosításával kapcsolatos önkormányzati 

rendeleteket sorolja fel. 

2. § 

A deregulációs céllal hatályon kívül helyezett önkormányzati rendeleteket sorolja fel. 

3.§ 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

 

         Csató Szabolcs  

         jegyző 


