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Előterjesztés
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Tisztelt Képviselő-testület!
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 22. § (1) bekezdése alapján
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.
(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.
A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események kihirdetett
veszélyhelyzeti eltérő szabályairól szóló 10/2020. (V.04.) önkormányzati rendelet
megalkotására a kihirdetett veszélyhelyzetre és a védelmi intézkedésekre tekintettel került sor.
A védelmi intézkedések következő üteméről szóló 207/2020. (V. 15.) Korm. rendelet 5. § (1)
bekezdése szerint 2020. június 1. napjától a temetést, valamint a házasságkötést követő családi
rendezvény megtartható, ha a résztvevők száma nem haladja meg a 200 főt.
A (2) bekezdés szerint 2020. június 1. napjától a házasságkötés és a házasságkötést követő
családi rendezvény vendéglátó üzletben, valamint szálláshelyen is megtartható, és azon zenés
szolgáltatás biztosítható.
Fentiek alapján okafogyottá válik a 10/2020. (V.04.) önkormányzati rendelet, szükséges azt
hatályon kívül helyezni.
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
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A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel az életés vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése,
illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében Magyarország területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetben a
települési Önkormányzat feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja azzal, hogy ennek
keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről,
ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. A Kat.-ban
meghatározott jogkört a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 9. §-ában meghatározott jóhiszeműség és társadalmi rendeltetésnek megfelelő
joggyakorlás elvével összhangban kell gyakorolni és a meghozott döntéseknek mindenkor meg
kell felelniük a szükségesség és arányosság követelményének.
A veszélyhelyzetre tekintettel meghozott döntések esetében a Miniszterelnökség és a
Belügyminisztérium 2020. március 27. napján kelt tájékoztatója tartalmazza azon
állásfoglalást, mely szerint a polgármester jogköre kiteljed a rendeletalkotásra is.
A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események kihirdetett
veszélyhelyzeti eltérő szabályairól szóló 10/2020. (V.04.) önkormányzati rendelet
megalkotására a kihirdetett veszélyhelyzetre és a védelmi intézkedésekre tekintettel került sor.
A védelmi intézkedések következő üteméről szóló 207/2020. (V. 15.) Korm. rendelet 5. § 2020.
június 1. napjától a korlátozást feloldja, így a rendelet szükségtelenné vált.
RÉSZLETES INDOKOLÁS
1. §-hoz
Aszód Város Polgármesterének 10/2020. (V.04.) önkormányzati rendelete hatályon kívül
helyezéséről rendelkezik.
A 2. §-hoz
A rendelet hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseit tartalmazza.

Aszód, 2020. május 21.
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester
Látta:
Dr. Ballagó Katalin
jegyző
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Aszód Város Polgármesterének
/2020. (V….) önkormányzati rendelete
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Aszód Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm.
rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva a jogalkotásról szóló
2010. évi CXXX. törvény 13. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1. §
Hatályát veszti Aszód Város Polgármesterének a hivatali helyiségen, valamint a hivatali
munkaidőn kívüli anyakönyvi események kihirdetett veszélyhelyzeti eltérő szabályairól szóló
10/2020. (V.04.) önkormányzati rendelete.
2. §
Ez a rendelet 2020. június 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Aszód, 2020. május 21.

Dr. Ballagó Katalin
jegyző

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester
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TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § )
Aszód Város Polgármesterének .../2020. (V.04.) önkormányzati rendelete önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezéséről
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen
Társadalmi, gazdasági hatás: Költségvetési hatás:
Környezeti, egészségügyi
Adminisztratív terheket
Egyéb hatás:
következmények:
befolyásoló hatás:
A rendeletalkotásnak társadalmi, Nincs.
Nincs.
Nincs.
Nincs.
gazdasági, költségvetési hatása
nincsen.
A
rendelet
megalkotása A rendeletalkotás a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés, a szükségtelenné vált önkormányzati
szükséges, mert:
rendelet hatályon kívül helyezése miatt szükséges.
A helyi jogalkotás, rendeletalkotás elmaradása esetén jogsértő állapot jönne létre.
A rendelet megalkotásának
elmaradása esetén várható
következmények:
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Személyi:
Szervezeti:
Tárgyi:
Pénzügyi:
biztosított
biztosított
biztosított
biztosított
Rendelet-tervezet címe:
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