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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Jelen előterjesztés aktualitását az adja, hogy bevezetésre került az „Integrált Jogalkotási Rendszer”, 

melynek önkormányzati alrendszere a Loclex rendszer. A Loclex rendszerben publikálásra kerülő 

rendeletek jelennek meg a Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati rendelettárban. A Pest Vármegyei 

Kormányhivatal a rendeletek nyilvántartását ellenőrzi, ezzel kívánja elérni a rendeletek 

áttekinthetőségének biztosítását.  

 

A jogalkotásról szóló 2021. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat) 3. §-a szerint: „Az azonos vagy 

hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási szintenként lehetőleg ugyanabban 

a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy 

többszintű. A jogszabályban nem ismételhető meg az Alaptörvény vagy olyan jogszabály 

rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes.” 

 

A Jat. a jogszabályok tartalmi felülvizsgálatára vonatkozóan a következőkről rendelkezik: „22. § (1) 

A jogalkalmazás és az utólagos hatásvizsgálat tapasztalatait is figyelembe véve a Kormány tagja 

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 Kormányhivatal részére még a 2022-es év folyamán megküldtük hatályos rendeleteinket és a 

nyilvántartásunk szerint összeállítottak azon rendeletek listáját, amelyeket indokolt és szükséges 

hatályon kívül helyezni a jogharmonizáció megteremtése érdekében. 
 

A fentiek alapján javaslom Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy az 

az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendeletét alkossa 

meg az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet szerint. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztés tartalmazza az indoklást. 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 

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

tisztelt képviselő-testületet: 

 

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:  

 
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása A rendelet elfogadása közvetlen társadalmi, gazdasági, 

hatásokat nem keletkeztet, azonban a rendeletek 

hatályon kívül helyezésével szabályozottabbá válik az 

önkormányzati rendeletek átláthatósága. 

Környezeti, egészségi következménye Nem releváns, mivel közvetlen környezeti és 

egészségi következményei nincsenek. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása A rendelet elfogadása a Hivatal feladatellátásának 

jellegét nem változtatja meg, jelentős többletfeladatot 

nem jelent, azonban az adminisztrációs terheket 

kisebb mértékben növeli. 
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Jogszabály megalkotásának szükségessége, 

elmaradásának várható következménye 

A helyi rendeletek rendelkezéseinek hatályon kívül 

helyezésének elmulasztása törvénysértő magatartás. 

Jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, 

szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

Jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, 

szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek mind 

rendelkezésre állnak, többletet nem igényel. 

 

A helyi rendelet megalkotását a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 

18. §-ában foglaltaknak megfelelően eljárva az alábbiak szerint indokolom: 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

Az előterjesztés szöveges része képezi az általános indokolást. A kormányrendelet, a miniszteri rendelet, a 

miniszterelnöki rendelet, a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelete, az önálló szabályozó szerv vezetőjének 

rendelete, valamint az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolást - a jogszabály előkészítőjének 

az indokolásban kifejtett, erre vonatkozó álláspontja alapján - nem kell közzétenni, ha a jogszabály a) jelentős 

társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket 

befolyásoló hatása nem kimutatható, illetve b) technikai vagy végrehajtási jellegű.” 

 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

1. §-hoz 

 
A rendelet célja szerinti hatályon kívül helyezésről szóló rendelkezéseket tartalmazza. 

 

2. §-hoz 

 

A záró és hatálybaléptető rendelkezések. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen és 

hogy az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendeletet az 

előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet szerint fogadja el! 
 

S z i g e t s z e n t m á r t o n, 2023. január 9. 

 

Bencs Tamás 

polgármester 
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Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

……./2023. (....) Önkormányzati rendelete  

az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

 

Szigetszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése 

a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése F) pontjában 

meghatározott hatáskörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § (1) Hatályát veszti Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ráckeve 

és Térsége Önk. Beruházási Társulás hulladékgazdálkodási tervéről szóló 8/2004.(XI.08.) 

önkormányzati rendelete. 

 

(2) Hatályát veszti Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének Sportpálya 

melletti lakóterület belterületbe csatolása szóló 16/2005.(XII.28.) önkormányzati rendelete. 

 

(3) Hatályát veszti Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének Bartók utcai 

lakóterület fejlesztés II. üteme szerinti parcellák belterületbe csatolása szóló 17/2005.(XII.28.) 

önkormányzati rendelete. 

 

(4) Hatályát veszti Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 

ivóvízszolgáltatás és a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás díjainak szabályozásáról szóló 

10/2011.(X.11.) önkormányzati rendelete. 

 

(5) Hatályát veszti Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 

szennyvízszolgáltatás és a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás díjainak szabályozásáról szóló 

11/2011.(X.11.) önkormányzati rendelete. 

 

(6) Hatályát veszti Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 

önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete. 

 

(7) Hatályát veszti Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 

önkormányzat az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati 

rendelete. 

 

(8) Hatályát veszti Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 

Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 5/2014.(VIII.26.) önkormányzati rendelete. 

 

(9) Hatályát veszti Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 

Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.11.) önkormányzati rendelete. 

 

(10) Hatályát veszti Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 

Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete. 

 

(11) Hatályát veszti Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 

Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete. 

 

(12) Hatályát veszti Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 

Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelete. 

 

(13) Hatályát veszti Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 

Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelete. 
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(14) Hatályát veszti Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 

Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete. 

 

(15) Hatályát veszti Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 

Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelete. 

 

(16) Hatályát veszti Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

Szigetszentmárton Helyi Építési Szabályzatról szóló 11/2005. (XI.08.) számú Önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló 9/2022. (VII. 27.) önkormányzati rendelete. 

 

 

2.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon 

hatályát veszti. 

 

 

       

Bencs Tamás 

polgármester 

Dr. Cseh Balázs 

jegyző 

 

 

Záradék: 

 

Jelen rendelet a mai napon kihirdetésre került. 

Szigetszentmárton, 2023. január ... 

                   Dr. Cseh Balázs 

                           jegyző 


