
 

 

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

../2018. (.) 

 

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e  

 

egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

 

 

Marcali Város 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 

a) a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a 

közterületek tisztántartásáról szóló 24/2001.(IX. 14.) önkormányzati rendelet, 

b) a Marcali menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés, valamint a helyi autóbusz 

különjáratok díjának és alkalmazási feltételeinek megállapításáról szóló  

24/2003.(XII. 19.) önkormányzati rendelet, 

c) a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 26/2003.(XII. 19.) 

önkormányzati rendelet, 

d) a térítési díj és tandíjfizetés szabályairól szóló 18/2005.(X. 21.) önkormányzati 

rendelet, 

e) a beiskolázási körzetek meghatározásáról szóló 4/2007.(II. 16.) önkormányzati 

rendelet, 

f) a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjéről szóló 12/2007.(IV. 27.) 

önkormányzati rendelet, 

g) az általános iskolai felvételi, átvételi kérelmek elbírálása során a sajátos helyzet 

megállapításának részletes szabályairól szóló 23/2008.(X. 17.) önkormányzati 

rendelet, 

h) a közalapítvány vagyonán belül az államháztartáson kívüli eredetű bevétel arányára 

vonatkozó szabályokról szóló 42/2009.(XII. 23.) önkormányzati rendelet. 

 

2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

Dr. Sütő László  Bödőné dr. Molnár Irén 

polgármester címzetes főjegyző 
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Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének 

egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 

./2018. (.) önkormányzati rendeletének 

 

Á L T A L Á N O S  I N D O K O L Á S A  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati rendszer évei alatt 

központi jogszabályi felhatalmazás alapján, illetve eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az 

ellátandó feladatköröknek megfelelően számos rendeletet alkotott. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 3. §-a szerint: 

 

„3. § 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. 22. §-a szerint: 

 

„22. § (1) A jogalkalmazás és az utólagos hatásvizsgálat tapasztalatait is figyelembe véve a 

miniszter 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. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat lefolytatásáról az általa alkotott rendelet esetén a 

Magyar Nemzeti Bank elnöke, az önálló szabályozó szerv vezetője, az önkormányzati 

rendelet esetén a jegyző gondoskodik.” 
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A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 10. § (1) bekezdése és a 

(2) bekezdés a) pontja szerint: 

„10. § (1) A jogszabály tervezetének a címében a jogszabály tárgyát vagy tartalmának 

lényegét kell röviden megjelölni úgy, hogy az a jogszabályt más jogszabálytól egyértelműen 

elhatárolja. 

(2) A címet úgy kell megfogalmazni, hogy 

a) a módosító és a hatályon kívül helyező jogszabályok, valamint a különböző helyi 

önkormányzatok által megalkotott rendeletek kivételével ne legyen hatályban több azonos 

című jogszabály,” 

 

Az idők folyamán egyes területeken új törvényeket alkotott az Országgyűlés az 

önkormányzati rendeletalkotásra felhatalmazó korábban hatályos törvények hatályon kívül 

helyezése mellett. A jelen szabályozást érintően ezek között kell említeni az új önkormányzati 

törvényt, az új köznevelési törvényt, az egyes közszolgáltatásokat érintő törvényeket. A 

korábbi Alkotmányt felváltotta az Alaptörvény, ami ugyan klasszikus értelemben nem 

jogszabály, de maga a jogrend alapja, ezért egyetlen jogszabály sem lehet ellentétes az 

Alaptörvénnyel. 

 

A közoktatás, illetve köznevelés feladatait két ütemben (működtetés, fenntartás) átvette az 

állam az önkormányzatoktól, így az e tárgyban, illetve ehhez kapcsolódóan alkotott 

rendeleteket az oktatási rendszer átalakítása óta nem alkalmazza, nem alkalmazhatja az 

önkormányzat. Ennek megfelelően szükséges ezen rendeletek hatályon kívül helyezése.  

 

Hasonlóképpen átvette az állam a kéményseprési közszolgáltatás biztosítását, ezért az 

önkormányzatnak ugyancsak nincs felhatalmazása a tárgykör önkormányzati rendeleti 

szabályozására, amiből következik az önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésének 

szükségessége. 

 

A közalapítványokkal, valamint a helyi autóbusz közlekedéssel kapcsolatos rendelet elavult, 

ezért szükséges a hatályon kívül helyezésük. 

 

Jelenleg hatályos a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a 

közterületek tisztántartásáról szóló 21/2013. (X. 18.) önkormányzati rendelet, de hatályos a 

települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a 

közterületek tisztántartásáról szóló 24/2001. (IX. 14.) önkormányzati rendelet is. (utóbbi 

rendelet jelentős része már hatályon kívül helyezésre került) 

A jogalkotásra és a jogszabályszerkesztésre vonatkozó idézett rendelkezések szerint indokolt 

a hulladékkal kapcsolatos korábbi önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése. 

 

A rendeletet a kihirdetését követő napon javaslom hatályba léptetni.  

 

 

Marcali, 2018. február 12. 

 

 

 

  Dr. Sütő László 

 polgármester 



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

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

 

Rendelet-tervezet címe: 

 

egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: 

 

Társadalmi, gazdasági  

hatás: 

Költségvetési hatás: Környezeti és 

egészségi 

következmények: 

Adminisztratív  

terheket befolyásoló 

hatás: 

Egyéb  

hatás: 

Az önkormányzat felhatalmazás alapján rendeletet 

alkot. A rendeletek címét úgy kell meghatározni, 

hogy ne legyen hatályba több azonos című rendelet. 

Ha megszűnik a rendelet alkotásra vonatkozó 

felhatalmazás, vagy más okból már nincs szükség a 

rendeletre, akkor azt hatályon kívül kell helyezni, 

még akkor is, ha magasabb szintű jogszabály eltérő 

rendelkezése miatt már nem alkalmazható. 

 

Nincs. Nincs. Nincs. Nincs. 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: az érintett rendeletek egy részének megalkotására a központi jogszabályok változása nyomán már nincs az 

önkormányzatnak felhatalmazása, illetve egyes rendeletekre okafogyottság vagy más indok alapján már nincs szükség. 

  

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: 

A módosítás elmaradása a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonhatná maga után, mert a rendeletek avult rendelkezéseket tartalmaznak, 

illetve már nincs az önkormányzatnak felhatalmazása az adott rendelet megalkotására. 

 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi:  

 

Szervezeti:  Tárgyi:  Pénzügyi:  

Rendelkezésre állnak. 

 

Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. 
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