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2017. március 30. napján tartandó ülésére  

 

Tárgy: Egyes önkormányzati rendeletek technikai deregulációja 
 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

A jogszabályok - és ezen belül az önkormányzati rendeletek - tartalmi és formai deregulációja 

kiemelt jogpolitikai célkitűzése az egyes jogalkotóknak, a jogi túlszabályozottság ugyanis 

korlátozza a hatályos jog megismerhetőségét és alkalmazhatóságát, így annak szerepe a 

jogbiztonság szempontjából is jelentős. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat) 22. § (1)-(2) bekezdései 

alapján az elavult, szükségtelenné vált, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként 

alkalmazhatatlan önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről a jegyző gondoskodik. 

A Jat 9. § (1) bekezdése szerint a nem hatályos jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés nem 

módosítható vagy helyezhető hatályon kívül. E rendelkezést 2011. január 1. napjától kell 

alkalmazni. 

 

A hatályos jogszabályt vagy jogszabályi rendelkezést a hatályon kívül helyezni kívánt 

jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés megalkotására hatáskörrel rendelkező szerv, jelen 

esetben a Tisztelt Közgyűlés helyezheti hatályon kívül. 

 

A 2012. augusztus 1-jén kihirdetett és az azt követően közzétett módosító és hatályon kívül 

helyező rendelkezések a hatályba lépésük napján, vagy végrehajtottá válásukat követő napon 

hatályukat vesztik, azaz nem helyezhetőek hatályon kívül.  

 

A korábbi szabályozás szerint jogszabály akkor veszti hatályát, ha más jogszabály hatályon 

kívül helyezi vagy ha a jogszabályban meghatározott határidő lejárt. 

 

A fentiekre tekintettel felülvizsgálatuk Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének valamennyi rendeletét. A jogszabályi előírásoknak megfelelően javaslom a 

rendelet-tervezet szerinti rendeletek hatályon kívül helyezését.  

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a rendeletet 

megalkotni. 

 

Kecskemét, 2017. március 17. 

 

 

 

                              Dr. Határ Mária   

                                                         jegyző 


