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ELŐTERJESZTÉS 
Egyes költségvetési tárgyú önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 13. § (2) bekezdése 
szerint a végrehajtottá vált jogszabályokat hatályon kívül kell helyezni; a 22. § (1) és (2) 
bekezdés alapján az elavult, szükségtelenné vált, a jogrendszer egységébe nem illeszkedő 
jogszabályi rendelkezéseket szintén hatályon kívül kell helyezni, amelyről a jegyző 
gondoskodik.  
Jelen előterjesztés ezen kötelezettségnek tesz eleget. 
A jogszabályok felülvizsgálata alapján megállapítható, hogy a 2020. évig a zárszámadási 
önkormányzati rendeletek már végrehajtottá váltak, ezért szükséges ezeket hatályon kívül 
helyezni. Az önkormányzat esetében így Biatorbágy Város Önkormányzat 2021. évi 
költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 11.) rendelet marad hatályban. 
Az adott évre vonatkozó zárszámadási rendelet minden esetben hatályon kívül helyezte a 
hozzá kapcsolódó költségvetési rendeletet, illetve az adott évi költségvetési rendeleteket 
módosító jogszabályok maguk rendelkeztek a hatályon kívül helyezésükről, így ezeket nem 
szükséges hatályon kívül helyezni.  
A Jat. 12. §-a bevezette a joghatását már kifejtett hatályon kívül helyező rendelkezések 
„automatikus” hatályvesztését, így nem szükséges az egyes költségvetési tárgyú önkormányzati 
rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről külön 
rendelkezni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület a rendelet elfogadására. 
 
 
Biatorbágy, 2022. január 10. 

 
 
      

                                                                              Tarjáni István s.k. 
                                                                                polgármester 
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Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

…/2022. (I.    .) önkormányzati rendelete 
 

egyes költségvetési tárgyú önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 
 
Biatorbágy 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 a következőket rendeli el:  

1. § 
Hatályát veszti Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

1. Biatorbágy Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete, 

2. Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
13/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelete, 

3. Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
16/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelete, 

4. Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
16/2018. (VI. 01.) önkormányzati rendelete, 

5. Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
13/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelete, 

6. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
8/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete, 

7. Biatorbágy Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
9/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelete, 

8. Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
11/2014. (V. 05.) önkormányzati rendelete, 

9. Biatorbágy Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
11/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete, 

10. Biatorbágy Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
13/2012. (04. 27.) önkormányzati rendelete. 
 

2. § 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Biatorbágy, 2022.  
  
  
  
  
                      Tarjáni István     dr. Hajdu Boglárka 
                     polgármester                          jegyző 

 
 
 

  



 
INDOKOLÁS 

 
Általános indokolás 

A jogalkotásról szóló törvény alapján Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
által alkotott önkormányzati rendeletek tartalmi deregulációját el kell végezni, ez alapján a 
végrehajtottá vált, illetve az elavult, szükségtelenné vált jogszabályokat, jogszabályi 
rendelkezéseket hatályon kívül kell helyezni. A jogszabályok felülvizsgálata alapján 
megállapítható, hogy 2020. évig a zárszámadási rendeletek már végrehajtottá váltak, ezért 
szükséges ezeket hatályon kívül helyezni.  
 

Részletes indokolás 
1. § 

 
Hatályon kívül helyező rendelkezés.  
 

2. § 

 
Hatálybaléptető rendelkezés.  
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