
 

 

2. számú előterjesztés 

Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/….  (…) önkormányzati rendelete 

egyes pénzügyi tárgyú önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 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 az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.18.) önkormányzati 

rendelet. 

2. § 

Hatályát veszti Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017.(II.16.) önkormányzati 

rendelet. 

3. § 

Hatályát veszti Az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló 7/2017.(IV.20.) önkormányzati 

rendelet. 

4. § 

Hatályát veszti Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.15.) önkormányzati 

rendelet. 

5. § 

Hatályát veszti az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 5/2018.(IV.20.) 

önkormányzati rendelet. 

6. § 

Hatályát veszti Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.14.) önkormányzati 

rendelet. 

7. § 

Hatályát veszti az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 4/2019.(IV.11.) 

önkormányzati rendelet. 

8. § 

Hatályát veszti az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(II.14.) önkormányzati 

rendelet. 

9. § 
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Hatályát veszti az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának 

zárszámadásáról szóló 9/2020.(VI.25.) önkormányzati rendelet. 

10. § 

(1) Ez a rendelet – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) A 2. § és az 5. § 2022. december 31-én lép hatályba. 

(3) A 4. § és a 7. § 2023. december 31-én lép hatályba. 

(4) A 6. § és a 9. § 2024. december 31-én lép hatályba. 

(5) A 8. § 2025. december 31-én lép hatályba.
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Végső előterjesztői indokolás 

Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes pénzügyi tárgyú önkormányzati 

rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendeletéhez 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Sávoly Község 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 is. 

A jelen rendeletalkotás célja a hatályos pénzügyi tárgyú rendeletek technikai deregulációs 

szempontú felülvizsgálatának eredményeként a korábban megalkotott költségvetési és 

zárszámadási rendeletek hatályon kívül helyezése. Ennek eredményeként a még hatályos, ám már 

nem hatályosuló, végrehajtott önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése történik meg.  

Az önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése a jelen rendelettel érintett költségvetési és 

zárszámadási rendeletek vonatkozásában az erre vonatkozó kifejezett rendelkezéssel - jelen 

rendelet megalkotásával - történhet meg, mivel ezen alaprendeletek esetében nem történt 

rendelkezés magukban az érintett rendeletekben, azok megalkotásakor a hatályon kívül 

helyezésről. Az alaprendeletek esetén az önkormányzati rendelet tartalmának figyelembevételével 

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

kívül helyezni, így a rendelet esetében az annak 10. §-ában foglaltak szerinti lépcsőzetes 

hatálybalépés javasolt. 

 

Marcali, 2022. június 28. 

  

                                                                                                                Bödőné dr. Molnár Irén 

                                                                                                                     címzetes főjegyző 
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TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

 

Rendelet-tervezet 

címe: 

 

egyes pénzügyi tárgyú önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről  

 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 

Társadalmi, gazdasági  

hatás: 

Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi 

következmények: 

Adminisztratív  

terheket  

befolyásoló hatás: 

Egyéb hatás: 

Dereguláció megvalósítása 

 

nincs nincs nincs nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: deregulációt valósít meg, a már szükségtelen rendeletek hatályon kívül helyezésére kerül sor általa.   

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:  

A rendelet megalkotásával áttekinthetőbb, kezelhetőbb lesz az önkormányzati rendeletek köre. Annak elmaradása a törvényességi felügyeletet gyakorló 

szerv eljárását vonhatná maga után. 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

 

Személyi: 

 

Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

Rendelkezésre állnak Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. 

 

 

 


