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Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 

egyes pénzügyi tárgyú önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testület Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Hatályát veszti: 

1. a helyi önkormányzat 1991. évi költségvetéséről szóló 2/1991.(II. 27.) önkormányzati rendelet, 

2. a helyi önkormányzat 1990. évi zárszámadásáról szóló 8/1991.(II. 30.) önkormányzati rendelet, 

3. Az Önkormányzat 1992. évi költségvetéséről szóló 1/1992.(I. 23.) önkormányzati rendelet, 

4. a helyi önkormányzat 1991. évi költségvetéséről szóló 2/1991.(II. 27.) számú rendelet 

módosításáról szóló 15/1991.(VIII.29.) önkormányzati rendelet, 

5.  a helyi önkormányzat 1991. évi költségvetéséről szóló 2/1991.(II. 27.) számú rendelet 

módosításáról szóló 23/1991.(XII. 23.) önkormányzati rendelet, 

6. az önkormányzat 1992. évi költségvetéséről szóló 1/1992.(I. 23.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 19/1992.(XII. 28.) önkormányzati rendelet,  

7.  a helyi önkormányzat 1991. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 8/1992.(IV. 22.) 

önkormányzati rendelet, 

8. a helyi önkormányzat 1992. évi költségvetéséről szóló 1/1992.(I. 23.) számú rendelet 

módosításáról szóló 19/1992.(XII.28.) önkormányzati rendelet, 

9. az Önkormányzat 1993. évi költségvetéséről szóló 1/1993.(I. 21.) önkormányzati rendelet, 

10. az Önkormányzat 1992. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 7/1993.(III. 24.) 

önkormányzati rendelet, 

11. az Önkormányzat 1994. évi költségvetéséről szóló 1/1994.(I. 27.) önkormányzati rendelet, 

12. az Önkormányzat 1993. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 5/1994.(III. 30.) 

önkormányzati rendelet, 

13. az Önkormányzat 1994. évi költségvetéséről szóló 1/1994.(I. 27.) számú rendelet módosításáról 

szóló 13/1994.(IX. 22.) önkormányzati rendelet, 

14. az Önkormányzat 1994. évi költségvetését megállapító 13/1994.(XI. 22.) számú rendelettel 

módosított 1/1994.(I. 27.) számú rendelet módosításáról szóló 16/1994.(XII. 23.) 

önkormányzati rendelet, 

15. Az Önkormányzat 1995. évi költségvetéséről szóló 10/1995. (II.23.) önkormányzati rendelet,  

16. Az Önkormányzat 1994. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 14/1995. (III.23.) 

önkormányzati rendelet, 

17. az Önkormányzat 1995. évi költségvetéséről szóló 10/1995.(II.23.) számú rendelet 

módosításáról szóló 20/1995. (VI.29.) önkormányzati rendelet, 

18. az Önkormányzat 1995. évi költségvetését megállapító 18/1995. (VI.29.) számú rendelettel 

módosított 10/1995. (II.23.) számú rendelet módosításáról szóló 25/1995. (X.19.) 

önkormányzati rendelet, 

19. az Önkormányzat 1995. évi költségvetését megállapító 18/1995. (VI.29.), 25/1995. (X.19.) 

számú rendeletekkel módosított 10/1995. (II.23.) számú rendelet módosításáról szóló 27/1995. 

(XII.22.) önkormányzati rendelet, 

20. az Önkormányzat 1996. évi költségvetéséről szóló 4/1996. (II.26.) önkormányzati rendelet,  
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21. az Önkormányzat 1995. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 5/1996. (III.25.) 

önkormányzati rendelet, 

22. az Önkormányzat 1996. évi költségvetéséről szóló 4/1996. (II.26.) számú rendelet 

módosításáról szóló 16/1996. (IX.23.) önkormányzati rendelet, 

23. az Önkormányzat 1996. évi költségvetését megállapító 16/1996. (IX.23.) számú rendelettel 

módosított 4/1996. (II.26.) számú rendelt módosításáról szóló 25/1996. (XII.16.) 

Önkormányzati rendelet, 

24. Az Önkormányzat 1997. évi költségvetéséről szóló 6/1997. (II.25.) önkormányzati rendelet, 

25. az Önkormányzat 1996. évi költségvetésének zárszámadásáról és pénzmaradvány 

jóváhagyásáról szóló 8/1997. (III.24.) önkormányzati rendelet, 

26. az Önkormányzat 1997. évi költségvetését megállapító 6/1997. (II.25.) számú rendelt 

módosításáról szóló 12/1997. (IV.21.) önkormányzati rendelet,  

27. az Önkormányzat 1997. évi költségvetését megállapító 12/1997. (IV.21.) számú rendelettel 

módosított 6/1997. (II.25.) számú rendelet módosításáról szóló 17/1997. (IX.24.) 

Önkormányzati rendelet, 

28. az Önkormányzat 1997. évi költségvetését megállapító többször módosított 6/1997. (II.25.) 

számú rendelet módosításáról szóló 28/1997. (XII.23.) önkormányzati rendelet, 

29. Marcali Város Önkormányzatának 1998. évi költségvetéséről szóló 1/1998. (I.26.) 

önkormányzati rendelet, 

30. az Önkormányzat 1997. évi költségvetésének zárszámadásáról és pénzmaradvány 

jóváhagyásáról szóló 7/1998. (III.23.) önkormányzati rendelet, 

31. az Önkormányzat 1998. évi költségvetését megállapító 1/1998. (I. 26.) számú rendelet 

módosításáról szóló 10/1998. (VI.22.) önkormányzati rendelet, 

32. az Önkormányzat 1998. évi költségvetését megállapító többször módosított 1/1998. (I.26.) 

számú rendelet módosításáról szóló 24/1998. (XII.18.) önkormányzati rendelet, 

33. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről szóló 2/1999. (II.11.) önkormányzati rendelet, 

34. az Önkormányzat 1998. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 3/1999. (III.26.) 

önkormányzati rendelet, 

35. az Önkormányzat 1999. évi költségvetését megállapító 2/1999. (II.11.) számú rendelet 

módosításáról szóló 6/1999. (III.26.) önkormányzati rendelet, 

36. az Önkormányzat 1999. évi költségvetését megállapító 2/1999. (II.11.) számú rendelet 

módosításáról szóló 12/1999. (VI. 25.) önkormányzati rendelet, önkormányzati rendelet,  

37. az Önkormányzat 1999. évi költségvetését megállapító többször módosított 2/1999. (II.12.) 

számú rendelet módosításáról szóló 28/1999. (XII.17.) önkormányzati rendelet,  

38. az Önkormányzat 1999. évi költségvetését megállapító többször módosított 2/1999. (II.12.) 

számú rendelet módosításáról szóló 1/2000. (I.20.) önkormányzati rendelet, 

39. az Önkormányzat 2000. évi költségvetéséről szóló 5/2000. (II.18.) önkormányzati rendelet, 

40. az Önkormányzat 1999. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 8/2000. (IV.21.) 

önkormányzati rendelet, 

41. az Önkormányzat 2000. évi költségvetését megállapító 5/2000. (II.17.) számú rendelet 

módosításáról szóló 11/2000. (IV.21.) önkormányzati rendelet, 

42. az Önkormányzat 2000. évi költségvetését megállapító módosított 5/2000. (II.18.) számú 

rendelet módosításáról szóló 13/2000. (VI.15.) önkormányzati rendelet,  

43.  az Önkormányzat 2000. évi költségvetését megállapító többször módosított 5/2000. (II.18.) 

számú rendelet módosításáról szóló 18/2000. (VI.30.) önkormányzati rendelet, 

44. az Önkormányzat 2000. évi költségvetését megállapító többször módosított 5/2000. (II.18.) 

számú rendelet módosításáról szóló 34/2000. (XII.15.) önkormányzati rendelet, 

45. az Önkormányzat 2001. évi költségvetéséről szóló 1/2001. (II.16.) önkormányzati rendelet, 

46. az Önkormányzat 2001. évi költségvetéséról szóló 1/2001.(II.16.) számú rendelet 

módosításáról szóló 6/2001. (III.22.) önkormányzati rendelet, 
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47. az Önkormányzat 2000. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 7/2001. (IV.20.) 

önkormányzati rendelet, 

48. az Önkormányzat 2001. évi költségvetését megállapító 1/2001. (II. 16.) számú rendelet 

módosításáról szóló 14/2001. (V.18.) önkormányzati rendelet, 

49. az Önkormányzat 2001. évi költségvetését megállapító 1/2001. (II. 16.) számú rendelet 

módosításáról szóló 17/2001. (VI. 22.) önkormányzati rendelet,  

50. az Önkormányzat 2001. évi költségvetését megállapító 1/2001. (II. 16.) számú rendelet 

módosításáról szóló 23/2001. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet, 

51. az Önkormányzat 2001. évi költségvetését megállapító 1/2001. (II. 16.) számú rendelet 

módosításáról szóló 26/2001. (IX. 14.) önkormányzati rendelet, 

52. az Önkormányzat 2001. évi költségvetését megállapító 1/2001. (II. 16.) számú rendelet 

módosításáról szóló 40/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet, 

53. az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló 1/2002. (II. 1.) önkormányzati rendelet, 

54. az Önkormányzat 2001. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 7/2002. (III. 29.) 

önkormányzati rendelet, 

55. az Önkormányzat 2002. évi költségvetését megállapító 1/2002. (II. 01.) számú rendelet 

módosításáról szóló 13/2002. (VI.14.) önkormányzati rendelet, 

56. az Önkormányzat 2002. évi költségvetését megállapító – módosított – 1/2002. (II. 1.) számú 

rendelet módosításáról szóló 17/2002. (XI. 29.) önkormányzati rendelet, 

57. az Önkormányzat 2002. évi költségvetését megállapító – módosított – 1/2002. (II. 1.) számú 

rendelet módosításáról szóló 1/2003. (I. 17.) önkormányzati rendelet, 

58. az Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 2/2003. (II. 21.) önkormányzati rendelet,  

59. az Önkormányzat 2002. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 5/2003. (IV. 18.) 

önkormányzati rendelet, 

60. az Önkormányzat 2003. évi költségvetését megállapító 2/2003. (II. 21.) számú rendelet 

módosításáról szóló 8/2003. (V. 16.) önkormányzati rendelet,  

61. az Önkormányzat 2003. évi költségvetését megállapító – módosított – 2/2003. (II. 21.) számú 

rendelet módosításáról szóló 9/2003. (VI. 20.) önkormányzati rendelet, 

62. az Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 2/2003.(II.21.) számú rendelet 

módosításáról szóló 21/2003. (X.17.) önkormányzati rendelet, 

63. az Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 2/2003.(II.21.) számú rendelet 

módosításáról szóló 4/2004. (II. 27.) önkormányzati rendelet, 

64. az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004. (II. 27.) önkormányzati rendelet, 

65. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló13/2004. (IV. 23.) 

önkormányzati rendelet, 

66. az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004.(II.27.) számú rendelet 

módosításáról szóló 16/2004. (IV. 23.) önkormányzati rendelet, 

67. az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004.(II.27.) számú rendelet 

módosításáról szóló 21/2004. (VI. 29.) önkormányzati rendelet,  

68. az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004.(II.27.) számú rendelet 

módosításáról szóló 28/2004. (XI. 26.) önkormányzati rendelet, 

69. az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004.(II.27.) számú rendelet 

módosításáról szóló 34/2004. (XII. 24.) önkormányzati rendelet, 

70. az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004.(II.27.) számú rendelet 

módosításáról szóló 6/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet, 

71. az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 7/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet, 

72. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 9/2005. (IV. 22.) 

önkormányzati rendelet, 

73. az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 7/2005.(II.18.) számú rendelet 

módosításáról szóló 11/2005. (IV. 22.) önkormányzati rendelet, 
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74. az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 7/2005.(II.18.) számú rendelet 

módosításáról szóló 13/2005. (VII. 14.) önkormányzati rendelet, 

75. az Önkormányzat 2005. évi költségvetését megállapító 7/2005. (II.18.) számú rendelet 

módosításáról szóló 15/2005. (IX.23.) önkormányzati rendelet, 

76. az Önkormányzat 2005. évi költségvetését megállapító 7/2005. (II.18.) számú rendelet 

módosításáról szóló 22/2005. (XII.23.) önkormányzati rendelet, 

77. az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 6/2006. (II. 10.) önkormányzati rendelet, 

78. az Önkormányzat 2005. évi költségvetését megállapító 7/2005. (II. 18.) számú rendelet 

módosításáról szóló 7/2006. (II. 10.) önkormányzati rendelet, 

79. az Önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 17/2006. (IV.27.) 

önkormányzati rendelet, 

80. az Önkormányzat 2006. évi költségvetését megállapító 6/2006. (II.10.) számú rendelet 

módosításáról szóló 25/2006. (VII.7.) önkormányzati rendelet, 

81. az önkormányzat 2006. évi költségvetését megállapító 6/2006. (II. 10.) számú rendelet 

módosításáról szóló 41/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelet, 

82. az Önkormányzat 2006. évi költségvetését megállapító 6/2006. (II. 10.) számú rendelet 

módosításáról szóló 2/2007. (II. 16.) önkormányzati rendelet, 

83. az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 9/2007. (II.16.) önkormányzati rendelet, 

84. az Önkormányzat 2006. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 10/2007. (IV.27.) 

önkormányzati rendelet, 

85. az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 9/2007. (II.16.) számú rendelet 

módosításáról szóló 22/2007. (IX. 13.) önkormányzati rendelet, 

86. az Önkormányzat 2007. évi költségvetését megállapító 9/2007. (II.16.) számú rendelet 

módosításáról szóló 27/2007. (X.26.) önkormányzati rendelet, 

87. Az önkormányzat 2007. évi költségvetését megállapító 9/2007. (II.16.) számú rendelet 

módosításáról szóló 39/2007. (XII. 14.) önkormányzati rendelet, 

88. az Önkormányzat 2007. évi költségvetését megállapító 9/2007. (II. 16.) számú rendelet 

módosításáról szóló 4/2008. (II.29.) önkormányzati rendelet, 

89. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 5/2008. (II.29.) önkormányzati rendelet, 

90. az Önkormányzat 2007. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 11/2008. (IV.25.) 

önkormányzati rendelet, 

91. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 5/2008. (II.29.) számú rendelet 

módosításáról szóló 12/2008. (IV.25.) önkormányzati rendelet, 

92. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 5/2008. (II. 29.) számú rendelet 

módosításáról szóló 20/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet, 

93. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 5/2008. (II. 29.) számú rendelet 

módosításáról szóló 21/2008. (IX. 12.) önkormányzati rendelet, 

94. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 5/2008. (II. 29.) számú rendelet 

módosításáról szóló 28/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelet, 

95. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 5/2008. (II. 29.) számú rendelet 

módosításáról szóló 4/2009. (II. 20.) önkormányzati rendelet, 

96. az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 5/2009. (II. 20.) önkormányzati rendelet, 

97. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 11/2009. (V. 04.) 

önkormányzati rendelet, 

98. az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 5/2009. (II. 20.) számú rendelet 

módosításáról szóló 16/2009. (V. 15.) önkormányzati rendelet, 

99. az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 5/2009. (II. 20.) számú rendelet 

módosításáról szóló 17/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet, 

100. az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 5/2009. (II. 20.) számú rendelet 

módosításáról szóló 33/2009. (XI. 27.) önkormányzati rendelet, 
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101. az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 5/2009. (II. 20.) sz. rendelet módosításáról 

5/2010. (II. 19.) önkormányzati rendelet, 

102. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010. (II. 19.) önkormányzati rendelet,  

103. az Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 10/2010. (IV. 30.) 

önkormányzati rendelet, 

104. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010.(II. 19.) számú rendelet 

módosításáról szóló 12/2010. (VII. 30.) önkormányzati rendelet, 

105. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010. (II. 19.) számú rendelet 

módosításáról szóló 19/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet, 

106. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010. (II. 19.) számú rendelet 

módosításáról szóló 27/2010. (XII. 21.) önkormányzati rendelet, 

107. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 17/2011. (III. 09.) önkormányzati rendelet, 

108. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 17/2011. (III. 09.) számú rendelet 

módosításáról szóló 18/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelet, 

109. az Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának végrehajtásáról szóló 19/2011. (IV. 29.) 

önkormányzati rendelet, 

110. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 17/2011. (III. 09.) számú rendelet 

módosításáról szóló 26/2011. (VI. 24.) önkormányzati rendelet, 

111. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 17 /2011. (III. 09.) számú rendelet 

módosításáról szóló 31/2011. (IX. 09.) önkormányzati rendelet, 

112. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 17/2011. (III. 09.) számú rendelet 

módosításáról szóló 38/2011. (XI.25.) önkormányzati rendelet, 

113. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 17/2011. (III. 09.) számú rendelet 

módosításáról szóló 4/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet, 

114. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet, 

115. az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 12/2012. (IV.27.) 

116. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 22/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet, 

117. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 23/2012. (VI.21.) önkormányzati rendelet, 

118. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 25/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelet, 

119. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 30/2012. (X.19.) önkormányzati rendelet, 

120. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 40/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet, 

121. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 2/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet, 

122. az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 7/2013. (IV.12.) 

önkormányzati rendelet, 

123. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 13/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet, 

124. az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 7/2013. (IV.12.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet. 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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Végső előterjesztői indokolás 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

  

egyes pénzügyi tárgyú önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 

  

.../. (...) önkormányzati rendelete 

  

  

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. 

E rendeletek körébe tartoznak az önkormányzat éves költségvetési és zárszámadási rendeletei, illetve 

a költségvetési rendeleteket módosító rendeletek. 

  

A jelen rendeletalkotás célja a hatályos rendeletek technikai deregulációs szempontú felülvizsgálata 

a megalkotott költségvetési és zárszámadási rendeletek tekintetében. Ez a dereguláció az 

Alaptörvényben deklarált jogállamiság lényeges elemét képező jogbiztonság követelményének 

fokozottabb érvényesülését is szolgálja azzal, hogy a még hatályos, ám már nem hatályosuló, 

végrehajtott önkormányzati rendeleteket hatályon kívül helyezi. 

Ennek megfelelően e rendelet érdemi hatályon kívül helyezést nem tartalmaz. 

  

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) több helyütt szabályozza az 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését, melynek az idevonatkozó rendelkezései az 

alábbiak: 

  

A Jat. 12. §-a szerint: 

  

„12. § (1) A módosító rendelkezés és hatályon kívül helyező rendelkezés a hatálybalépéssel, vagy ha 

a módosító, illetve a hatályon kívül helyező rendelkezés a módosítást, illetve hatályon kívül helyezést 

meghatározott időponthoz vagy jövőbeli feltételhez köti, ennek az időpontnak vagy jövőbeli 

feltételnek a bekövetkezésével végrehajtottá válik. 

(2) A jogszabály (1) bekezdés szerint végrehajtottá vált rendelkezése a végrehajtottá válást követő 

napon hatályát veszti. 

(3) Az (1) és a (2) bekezdést a joghatás kiváltására nem alkalmas módosító rendelkezésre és hatályon 

kívül helyező rendelkezésre is alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy a hatályvesztés időpontjának 

az azt követő napot kell tekinteni, amikor e rendelkezés joghatás kiváltására alkalmassága esetén 

végrehajtottá vált volna.” 

  

A Jat. 13. § (2) bekezdése szerint: 

  

„13. § (2) Ha a jogszabály minden rendelkezése végrehajtottá vált, rendelkezni kell annak hatályon 

kívül helyezéséről.” 

  

A Jat. 22. §-a szerint: 
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„22. § (1) 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.” 

Az önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése tehát történhet az erre vonatkozó kifejezett 

rendelkezéssel, vagy automatizmus útján, azonban az automatizmus csak akkor következik be, ha a 

jogszabály kizárólag módosító rendelkezést, hatályon kívül helyező rendelkezést, eltérő szöveggel 

való hatálybalépést kimondó, illetve hatályba nem lépést kimondó rendelkezést tartalmazott, amelyek 

hatályba lépésükkel végrehajtottá váltak és egyben hatályukat vesztették, és már csak a jogszabály 

tartalmilag kiüresedett váza maradt. 

Fentiek értelmében a költségvetési rendeletet módosító rendeleteknél megvalósulhat, hogy a 

hatálybalépésüket követően mintegy automatikusan a hatályukat vesztik, azonban a költségvetési és 

zárszámadási alaprendeleteket végrehajtottá válásuk után kifejezett rendelkezéssel kell hatályon kívül 

helyezni. 

  

A költségvetési módosító rendeletek esetén az automatizmus egy sajátosan alkalmazott 

jogszabályszerkesztési technika miatt nem valósult meg, az alaprendeletek esetén pedig nem történt 

rendelkezés a hatályon kívül helyezéről. 

Az alaprendeletek esetén az önkormányzati rendelet tartalmának figyelembevételével kell 

meghatározni, hogy az mikor válik teljesen végrehajtottá, és ezáltal mikor lehet azt hatályon kívül 

helyezni. 

Fentiek alapján szükséges a jelenlegi hatályon kívül helyező önkormányzati rendelet megalkotása. 

  

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

  

Marcali, 2022. február 15. 

  

  

  

                                                                                                          Dr. Sütő László 

                                                                                                             polgármester 

  


