
 

 
Pilisborosjenő Község Önkormányzata 

 

                     szám:…../2020. 

ELŐTERJESZTÉS 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  

2020. szeptember 16-ai ülésére 

 

Tárgy: Önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése 

 

Előterjesztő: dr. Horti István jegyző 

 

Készítette: dr. Horti István jegyző 

 

Előzetesen tárgyalja: Bizottsági elnökök döntése alapján. 

 

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:  

 

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  

 

 

  Rendelet X  

Határozat  normatív 

  hatósági 

  egyéb 

 

A döntéshez egyszerű   

minősített X többség szükséges. 

 

Az előterjesztés a honlapon közzétehető:  

  

igen X 

nem  

  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 

Megfelelő rész X-szel kitöltendő. 
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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 21.§-a a jegyző feladatkörébe sorolja a 

megalkotott önkormányzati rendeletek hatályosulásának figyelemmel kísérését. Ugyanezen 

törvény 22. §-a pedig kimondja, hogy a jogalkalmazás és az utólagos hatásvizsgálat 

tapasztalatait is figyelembe véve 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.  

d) a jogszabály címzettjei számára gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat eredményező 

szabályozással felváltható,  

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

vagy  

f) az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító, jogszabályi 

rendelkezések hatályon kívül helyezésére, illetve megfelelő módosítására kerüljön sor.  

 

Ezen törvényi rendelkezéseknek megfelelően szükségessé vált a jelenleg hatályban lévő 

önkormányzati rendeletek felülvizsgálata. Ennek keretében megállapítottuk, hogy számos 

olyan rendelet van hatályban, amely tartalmilag elavult és szükségtelenné vált, ezért indokolt 

ezek hatályon kívül helyezése.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megvitatni és az abban foglaltakat 

elfogadni szíveskedjen. 

 

 

 

 

 

H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T  

 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. elfogadja a jelen előterjesztéshez mellékelt …./2020 (IX. 16) számú egyes rendeletek 

hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletet. 

2. Felkéri a Jegyzőt, hogy a Nemzeti Jogtárban az előző döntéshez szükséges 

változtatásokat végezze el.  

 

 

 

Felelős: dr. Horti István  

Határidő: folyamatos 

 



Pilisborosjenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

…/2020 (IX.16) önkormányzati rendelete  

egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

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

 

1. § 

 

 Hatályát veszti Pilisborosjenő Község Önkormányzata Képviselő- testületének 

 

1. 6/1993 (IV. 10.) sz. rendelete a Polgármesteri Hivatal jogállásáról és 

szervezetéről 

2. 3/1997 (II. 26.) sz. rendelete az 1997. évi költségvetésről 

3. 5/1997 (IV.24.) sz. rendelete az 1996. évi zárszámadásról 

4. 1/1998. (III. 12.) sz. rendelete az 1998. évi költségvetésről 

5. 3/1999. (III.10.) sz. rendelete az 1999. évi költségvetésről 

6. 7/1999. (V.6.) sz. rendelete a 2008. évi zárszámadásról 

7. 1/2000 (III.7.) sz. rendelete a 2000. évi költségvetésről 

8. 4/2000 (IV.28.) sz. rendelete az 1999. évi zárszámadásról 

9. 5/2001. (IV. 4.) sz. rendelete a 2001. évi költségvetésről 

10. 9/2001 (V.7) sz. rendelete a 2000. évi zárszámadásról 

11. 1/2002 (IV. 5.) sz. rendelete a 2002. évi költségvetésről 

12. 6/2002 (V. 10.) sz. rendelete a 2001. évi zárszámadásról 

13. 23/2002 (XII. 31.) sz. rendelete az önkormányzat 2003. I. negyedévi működési 

kiadásainak biztosításáról 

14. 4/2003 (V.15.) sz. rendelete a 2003. évi költségvetésről 

15. 10/2003. (VI. 15) sz. rendelete a 2002. évi zárszámadásról 

16. 19/2004 (IV.5) sz. rendelete a 2004. évi költségvetésről 

17. 43/2004 (XII.15) sz. rendelete a 2003. évi zárszámadásról 

18. 6/2005 (IV.15) sz. rendelete a 2005. évi költségvetésről 

19. 18/2005 (VIII.24) sz. rendelete a 2004. évi zárszámadásról 

20. 8/2006. (VI. 02) sz. rendelete a 2006 évi költségvetésről 

21. 13/2006. (XII. 22) sz. rendelete a 2005. évi zárszámadásról 

22. 15/2006 (XII. 22) sz. rendelete a 2006. évi pótköltségvetésről 

23. 4/2007. (IV.4.) sz. rendelete a 2007. évi költségvetésről 



24. 6/2007. (VII.17.) sz. rendelete a 2006. évi zárszámadásról 

25. 4/2008. (III.14.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetésről 

26. 7/2008. (V.30.) sz. rendelete a 2007. évi zárszámadásról 

27. 10/2009. (III.13.) sz. rendelete a 2009. évi költségvetésről 

28. 12/2009. (VI.26.) sz. rendelete a 2008. évi zárszámadásról 

29. 2/2010 (III.17.) sz. rendelete a 2010. évi költségvetésről 

30. 4/2010 (IV. 30.) sz. rendelete a 2009. évi zárszámadásról 

31. 2/2011. (III.09.) sz. rendelete a 2011. évi költségvetésről 

32. 4/2011. (V.11) sz. rendelete a 2010. évi zárszámadásról 

33. 9/2012. (III.12.) sz. rendelete a 2012. évi költségvetésről 

34. 11/2012. (IV. 24.) sz. rendelete a 2011. évi zárszámadásról 

35. 8/2013. (IV.29.) sz. rendelete a 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 

36. 3/2014. (III. 17.) sz. rendelete a 2014. évi költségvetésről 

37. 6/2014 (V.27.) sz. rendelete a 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 

38. 2/2015. (II.26.) sz. rendelete a 2015. évi költségvetésről 

39. 8/2015 (V.28.) sz. rendelete a 2014. évi zárszámadásról 

40. 4/2016. (III.08.) sz. rendelete a 2016. évi költségvetésről 

41. 9/2016. (VI. 02.) sz. rendelete a 2015. évi zárszámadásról 

42. 4/2017. (III.3.) sz. rendelete a 2017. évi költségvetésről 

43. 18/2017 (IX. 15.) sz. rendelete a 2017. évi költségvetés módosításáról 

44. 21/2017 (XI. 17.) sz. rendelete a 2017. évi költségvetés módosításáról 

45. 5/2018. (III.19) sz. rendelete a 2018. évi költségvetésről 

46. 13/2018. (V.31.) sz. rendelete a 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 

47. 2/2019 (III.01.) sz. rendelete a 2019. évi költségvetésről a módosításaival együtt 

48. 8/2019. (V.21.) sz. rendelete a 2018. évi zárszámadásról 

 

2. § 

 

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

veszti.  

 

 

……………………………    ……………………………. 

        Tömöri Balázs      dr. Horti István 

    polgármester              jegyző 

 

 

Kihirdetve: 2020. szeptember 16. 



 

 

Indokolás 

 
Általános indokolás 

 

A jogalkotásról szóló törvény alapján elvégeztük a Pilisborosjenő 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 az elmúlt évekre vonatkozó költségvetési és azokhoz szervesen kapcsolódó 

zárszámadási, továbbá elavult önkormányzati rendeletek már végrehajtottá váltak, ezért 

célszerű ezeket hatályon kívül helyezni. Az önkormányzat esetében így a 2019-es évtől 

kezdődően maradnak hatályban költségvetéssel összefüggő rendeletek.  

 

Hatásvizsgálat 

 

A fentiek alapján a rendeletalkotás várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat 

tükrében - az alábbi tájékoztatás adható: 

A tervezett jogszabály társadalmi hatása, környezeti és egészségi következményei:  
A rendeletalkotásnak társadalmi, környezeti és egészségi következményei nincsenek. 

 

A tervezett jogszabály gazdasági, költségvetési hatásai:  
A rendeletalkotásnak gazdasági, költségvetési hatása nincsen.  

 

A tervezett jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A rendelet megalkotása adminisztratív terheket nem keletkeztet 

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei:  

A rendeletalkotás a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés, a szükségtelenné 

vált önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése miatt szükséges. A helyi jogalkotás, 

rendeletalkotás elmaradása esetén jogsértő állapot jönne létre.  

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek adottak, többlet 

pénzügyi feltételt nem követel meg. 

 

 


