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Jogszabállyal nem ellentétes
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Tisztelt Polgármester Úr!
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (1) bekezdés a) pontja alapján a
hatályos jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés hatályát veszti ha a hatályon kívül
helyezendő jogszabályt vagy jogszabályi rendelkezést tételesen megjelölő, a hatályon kívül
helyezést kimondó jogszabályi rendelkezés hatályon kívül helyezi. A (2) bekezdés alapján a
hatályos jogszabályt vagy jogszabályi rendelkezést e módon a hatályon kívül helyezni kívánt
jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés megalkotására hatáskörrel rendelkező szerv vagy
személy helyezheti hatályon kívül.
Jelen előterjesztés aktualitását az adja, hogy 2021. január 1-jétől „Integrált Jogalkotási
Rendszer” kerül bevetésre, melynek önkormányzati alrendszere a LocLex rendszer lesz. Az e
rendszer használatára való minél zökkenőmentesebb áttérést segíti az önkormányzati rendeletek
áttekintése, és a már szükségtelen önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése.
INDOKOLÁS
2021. január 1-jétől „Integrált Jogalkotási Rendszer” kerül bevezetésre, melynek
önkormányzati alrendszere a LocLex rendszer lesz. Az e rendszer használatára való minél
zökkenőmentesebb áttérést segíti az önkormányzati rendeletek deregulációja, a már
szükségtelen önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése.
Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője - a
jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével
felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről
önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.
A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A rendelet-tervezet címe: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (...)
önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek
hatályon kívül helyezéséről
Társadalmi-gazdasági hatása: A tervezet elfogadásának társadalmi, gazdasági hatása nincs.
Költségvetési hatása: A tervezet elfogadásának költségvetési hatása nincs.
Környezeti, egészségi következményei: A tervezet elfogadásának környezeti, egészségi
következménye nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A tervezet elfogadása az adminisztratív terheket
csökkenti.
Egyéb hatása: A tervezet elfogadásának egyéb hatása a helyi jogrendszer egyszerűsödése,
áttekinthetőbbé válása
A rendelet megalkotásának szükségessége: a 2021. január 1-jétől bevezetésre kerülő LocLex
rendszerre való minél zökkenőmentesebb áttérés érdekében szükséges.
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: nem egyszerűsödik a helyi
jogrendszer.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi: Nincs.
- szervezeti: Nincs.
- tárgyi: Nincs.
- pénzügyi: Nincs.
Rendelet tervezet:
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2020. (...) önkormányzati rendelete
egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
Kékkút Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti
hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) Korm. rendelettel
kihirdetett veszélyhelyzetben, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Hatályát veszti Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a) a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (III. 19.) önkormányzati rendelete;
b) a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete;
c) a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelete;
d) a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelete;
e) a 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (II. 25.) önkormányzati rendelete;
f) a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (III. 05.) önkormányzati rendelete.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.
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