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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Tolna Megyei Kormányhivatal a Miniszterelnökség 2022. évre vonatkozó 

ellenőrzési munkaterve alapján, törvényességi felügyeleti jogkörében vizsgálta az 

önkormányzati rendeletek jogszerű közzétételét a Nemzeti Jogszabálytár felületén. 

 

A Kormányhivatal a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó 

önkormányzatok képviselő-testületei által elfogadott, és a Nemzeti Jogszabálytár 

Önkormányzati Rendeletek felületén publikált helyi jogszabályokkal kapcsolatban tett 

megállapításait 2022 augusztus végén küldte meg. A feltárt hiányosságok pótlását és 

javítását 2022. szeptember 30-ig kellett elvégezni. A Kormányhivatal javaslatot tett a 

korábbi évek költségvetési és zárszámadási rendeleteinek hatályon kívül helyezésére a 

helyi jogszabályok áttekinthetősége és a túlszabályozottság elkerülése érdekében. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13. § (2) bekezdése szerint, ha a 

jogszabály minden rendelkezése végrehajtottá vált, rendelkezni kell annak hatályon 

kívül helyezéséről. Az önkormányzati költségvetési és zárszámadási rendeletek 

hatálya elsősorban államháztartási kérdés, minden esetben egyedileg kell vizsgálni, 

hogy az mikor vált végrehajtottá és helyezhető hatályon kívül. 

 

Dombóvár Város Önkormányzatánál a korábbi évekre vonatkozó költségvetési és 

zárszámadási rendeletek hatályon kívül helyezésére irányuló joggyakorlat nem alakult 

ki, azok a mai napig hatályosak, és a helyi joganyagot szükségtelenül növelik, ezért 

azok hatályon kívül helyezése indokolt. Tekintettel arra, hogy az önkormányzati 

rendeletek Nemzeti Jogszabálytárban történő közzététele 2013. július 1-jétől kötelező, 

és az azt megelőző időszakban elfogadott költségvetési és zárszámadási rendeletek 

többsége csak a jegyzőkönyvekben, papír alapon állnak rendelkezésre, javaslom a 

költségvetési és zárszámadási rendeletek deregulációját a Nemzeti Jogszabálytárban 

közzétett rendeletekre kiterjeszteni. 

 

A jövőre nézve azt a metódust indokolt követni, hogy a zárszámadási rendeletben 

kerüljön sor az előző évi zárszámadás, illetve az ahhoz kapcsolódó évre vonatkozó 

költségvetési rendelet hatályon kívül helyezésére (így 2023-ban a 2021-es év 

költségvetési és zárszámadási rendelete). 

 

A fentiek alapján az alábbi rendelet elfogadását indítványozom. 

 

 

 

Dr. Szabó Péter 

jegyző 



A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján 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 képviselő-

testületet tájékoztatni kell. Az elvégzett előzetes hatásvizsgálat megállapításait az 

alábbiak szerint ismertetem: 

 

Az önkormányzati rendelet előzetes hatásvizsgálata: 

 

1. A tervezett önkormányzati rendelet várható társadalmi, gazdasági, költségvetési 

hatásai: 

Közvetlen költségvetési hatás érdemi, társadalmi hatása nincs, a rendelet a még 

hatályos, korábbi évekre vonatkozó költségvetési és zárszámadási rendeletek 

hatályon kívül helyezésére irányul. 

 

2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei: 

A rendelet végrehajtásának nincs a környezetre vagy az egészségre gyakorolt 

hatása. 

 

3. A tervezett önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

Az adminisztrációban változás nem következik be. 

 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

következménye: 

A rendeletmódosítás elmaradása nem jelent jogszabálysértést. 

 

5. A jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek rendelkezésre állnak. 

 

 



Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

.../2022. (….) önkormányzati rendelete 

költségvetési tárgyú önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Dombóvár Város 

Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága, valamint Humán Bizottsága 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

Hatályát veszti a Dombóvár Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 

8/2010. (III. 8.) önkormányzati rendelet. 

2. § 

Hatályát veszti Az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 

14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelet. 

3. § 

Hatályát veszti a Dombóvár Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 

12/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet. 

4. § 

Hatályát veszti Az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 

21/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet. 

5. § 

Hatályát veszti a Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 

10/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelet. 

6. § 

Hatályát veszti Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 

21/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet. 

7. § 

Hatályát veszti a Dombóvár Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 

16/2013. (III. 27.) önkormányzati rendelet. 

8. § 

Hatályát veszti Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 

26/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet. 



9. § 

Hatályát veszti a Dombóvár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 

4/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelet. 

10. § 

Hatályát veszti Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 

11/2014. (IV. 16.) önkormányzati rendelet. 

11. § 

Hatályát veszti a Dombóvár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 

9/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet. 

12. § 

Hatályát veszti Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 

15/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet. 

13. § 

Hatályát veszti a Dombóvár Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről 

szóló 10/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelet. 

14. § 

Hatályát veszti Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 

28/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet. 

15. § 

Hatályát veszti a Dombóvár Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 

13/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet. 

16. § 

Hatályát veszti az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 

34/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelet. 

17. § 

Hatályát veszti a Dombóvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 

10/2018. (III. 2.) önkormányzati rendelet. 

18. § 

Hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 

23/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet. 



19. § 

Hatályát veszti a Dombóvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 

9/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet. 

20. § 

Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 

22/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelet. 

21. § 

Hatályát veszti a Dombóvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 

7/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet. 

22. § 

Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 

24/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet. 

 

23. § 

Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 

18/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet. 

24. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 

dr. Szabó Péter 

jegyző 

 



INDOKOLÁS 

1-23. § 

A hatályukat vesztő önkormányzati rendeletek felsorolása. 

24. § 

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 

 

Az indokolás közzététele mellőzhető, mivel a rendeletnek nem mutatható ki jelentős 

társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, 

adminisztratív terheket befolyásoló hatása. 

 


