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Ikt.sz.:  -             Előterjesztés száma: 78/2022.    

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. június 23-i rendes ülésére 

Előterjesztés tárgya: Helyi rendeletekkel kapcsolatos jogharmonizációs feladatok 

 

Előterjesztő: 

 

Pintér Lajos polgármester  

Előkészítette: Dr. Finta Béla jegyző 
 

Szakmai szempontból 

ellenőrizte: 
Dr. Jenei László András törvényességi szakreferens 

 

Pénzügyi szempontból 

ellenőrizte: 
-  

 

Jogi, törvényességi 

szempontból ellenőrizte: 
Dr. Jenei László András törvényességi szakreferens 

 

Törvényességért felelős: Dr. Finta Béla jegyző 
 

Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság 

Egyeztetve, 

tájékoztatva: 
- 

Javasolt meghívott: - 

Az elfogadásához 

szükséges 

szavazattöbbség: 

határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség, 

a rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség 

Az előterjesztés zárt 

kezelését kérjük 
nem 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

I. Előzmények: 

 

A Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 35/2021. (XII.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ.) 46. § (7) bekezdése 

szerint: „A hatályos rendeleteket önkormányzati ciklusonként legalább egyszer felül kell vizsgálni.” 

 

A korábbi önkormányzati ciklusok évtizedeiben szembe ötlően elhanyagolt jogharmonizációs 

teendők, múltbéli szakmai mulasztások miatt a jelen ciklusban történő felülvizsgálat az előző évben 

az átlagosnál lényegesen nagyobb feladatmennyiséget jelentett, amelynek több lépcsőben tettünk 

eleget: a tavaly nyári és őszi deregulációs rendeletek megalkotását követően a 89/2021.(IX.30.) KT-

határozattól a 128/2021.(XII.9.) KT-határozatig bezárólag meghatározva az Önkormányzat éves 

jogalkotási programját is. 

 

Egyidejűleg a Képviselő-testület Éves Munkaterve a 2022. júniusi testületi ülés napirendjeként 

rögzítette az újabb rendelet-felülvizsgálatok feladatát – célszerűnek tartjuk ezt a jövőben is évente 

ismétlődő napirendként meghatározni. 

 

 

II. A döntéshez szükséges információk, tájékoztatások: 

 

A jelenleg hatályos önkormányzati rendeleteket (listájukat lsd. az előterjesztés Függelékét képező 

táblázatban) a Hivatal tárgy szerint illetékes ún. Témafelelősei idén is átvizsgálták, és azokat vagy 

rendben lévőnek találták, vagy pedig javaslatokat tettek újabb (jövőbeni) jogalkotási feladatokra is. 

 

A Témafelelősök írásos jelentéseinek tömörített megállapításait a jelen előterjesztés Függeléke 

szerinti táblázat mutatja be, ahol a táblázat második oszlopában jelzett „RENDBEN”-minősítések 

jelentése: 

➢ az adott rendelet megfelel a 61/209.(XII.14.) IRM hatályos rendelkezései szerinti formai 

előírásoknak, 

➢ a tartalmi felülvizsgálat során a Témafelelős megállapította, hogy a rendelethez kapcsolódó 

ágazati jogszabályok nem változtak, és módosításra okot adó egyéb indok sem merült fel, 

➢ a rendelet alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai alapján az adott rendelet módosítása 

jelenleg nem indokolt. 

 

Ahol a Függelék második oszlopa az adott helyi rendelet további felülvizsgálatának és 

módosításának szükségességét és indokait jelzi, ott egyúttal: 

➢ rendelet-tervezetet benyújtva azonnali rendelet-alkotást kezdeményezünk (amely az SZMSZ 

47.§ (2) bekezdés g) pontja szerint nem igényel előzetes társadalmi egyeztetést), 

➢ vagy (a szükséges előzetes társadalmi egyeztetésekre bocsátás időigényére is figyelemmel) 

jogalkotási ütemtervre teszünk ajánlást, az alábbiakban olvasható határozati javaslat szerint. 

 

FIGYELEM! A határozati javaslat nem tartalmazza azokat a jogalkotási feladatokat, amelyek a 

Képviselő-testület 2022. évi Munkaterve II. félévi napirendjei között eleve szerepelnek (így 

különösen a november 24.-i ülés – következő évi költségvetés tervezését megalapozó – jogalkotási 

tárgyú napirendjeit)! 

 

A fentiekre figyelemmel a következő határozati javaslat, valamint a Mellékletként csatolt (a 

módosítás szükségességét is szemléltető) rendelet-tervezet elfogadását indítványozzuk: 
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III. Határozati javaslat: 

 

 

…/2022.(VI.23.) KT-határozat 

 

1./ Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi rendeletek jogharmonizációs célú 

felülvizsgálatáról szóló jegyzői tájékoztatást a 77/2022. sz. előterjesztésben részletezettek szerint 

tudomásul veszi. 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

2./ A Képviselő-testület egyes helyi rendeleteinek jogharmonizációs célú további felülvizsgálatára 

az alábbi jogalkotási programot határozza meg: 

 

2.1. A Képviselő-testület 2022. szeptember 29-i ülésére készüljön előterjesztés 

➢ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 4/2018.(II.16.) ör. 

felülvizsgálatáról 

Határidő: 2022. augusztus 30. 

Felelős: jegyző 

 

2.2. A Képviselő-testület 2022. október 27-i ülésére készüljön előterjesztés 

➢ A díszpolgári cím, valamint „Szadáért” kitüntető díjak alapításáról és adományozásának 

rendjéről szóló 4/2017.(III.24.) ör. felülvizsgálatáról, 

➢ A közterületek elnevezéséről, átnevezéséről, az ingatlanok házszámozásáról szóló 

4/2014.(09.09.) ör. felülvizsgálatáról 

Határidő: 2022. szeptember 27. 

Felelős: jegyző 

 

2.3. A Képviselő-testület 2022. november 24.-i ülésére készüljön előterjesztés 

➢ Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

hasznosításának szabályairól szóló 16/2020.(IX.4.) ör. felülvizsgálatáról 

Határidő: 2022. október 25. 

Felelős: jegyző 

 

 

Jogszabályi hivatkozások: 

• A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 21-22. § (2) bekezdés – amelyek 

értelmében a Jegyző gondoskodik („szükség szerint”) az önkormányzati rendeletek utólagos 

hatásvizsgálatáról és tartalmi felülvizsgálatáról 

• Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 35/2021. (XII.10.) önkormányzati rendelet 46.§ (7) bekezdése és 47.§ 

(2) bekezdés g) pontja 

 

Az előterjesztés tartozékai: 

 

FÜGGELÉK: hatályos helyi rendeletek jegyzéke – a Témafelelősök megállapításaival 

MELLÉKLET: rendelet-tervezet a közterülethasználat rendjének szabályozásáról szóló 

16/2017.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításához 

 

Szada, 2022. május 31. 


