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5 .  N a p i r e n d  
 

E LŐT E R J E S Z T É S  
egyes helyi rendeletek hatályon kívül helyezése 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének egyes hatályban lévő helyi rendeleteinek 
hatályon kívül helyezése indokolt az alábbiak szerint. 
 

a) a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 6/1996. (V.23.) rendelet 
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezési 
tevékenységről 6/2002. (VII.19.) rendeletet alkotott, ugyanakkor az e témában hozott 
korábbi, 6/1996. (V.23.) helyi rendelet nem került hatályon kívül helyezésre. 
 

b) a Tolmács Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának ügyrendjéről szóló 7/1996. 
(VI.28.) rendelet 

 
E rendelet az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
5/1995. (II.29.) rendelet 6. számú mellékletét képezte. Időközben ezt az 5/1995. (II.29.) 
rendeletet hatályon kívül helyezte a Tolmács község Önkormányzata képviselő-testülete 
és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/1999. (II.26.) rendelet, amit 
aztán szintén hatályon kívül helyezett a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 
2008.01.01-től hatályos 7/2007. (XI.27.) rendelet, mely a képviselő-testület hivatalaként 
Bánk-Tolmács Körjegyzőséget nevezi meg. Mindezek alapján a Polgármesteri Hivatal 
ügyrendjéről szóló 6/1996. (V.23.) rendelet okafogyottá vált, hatályában való fenntartása 
nem indokolt. 
 

c) a gépjármű adó mértékéről szóló 9/1998. (XI.26.) rendelet 
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a gépjárműadó mértékéről újabb, 
12/2002. (XII.13.) számon rendeletet alkotott, viszont az e témában korábbi hatályos 
rendelet, a 9/1998. (XI.26.) rendelet nem került hatályon kívül helyezésre. (Időközben a 
jogszabályi változásokból adódóan a gépjárműadó mértékéről már nem is kell helyi 
rendeletet alkotni, mivel azt a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 
szabályozza, és a törvény nem ad felhatalmazást az e témában történő helyi rendelet 
alkotásra, így ezt a rendeletet hatályon kívül kell helyezni.) 
 

d) a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 9/1999. (XII.14.) rendelet módosításáról 
szóló 1/2000. (II.3.) rendelet 

 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a kommunális adóról újabb, 5/2004. 
(VI.3.) számon rendeletet alkotott, viszont az e témában korábbi hatályos rendeletet 
módosító 1/2000. (II.3.) rendelet nem került hatályon kívül helyezésre. (Időközben már az 
5/2004. számú helyi rendelet is hatálytalan.) 
 

e) a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 9/1999. (XII.14.) számú önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 13/2002. (XII.13.) rendelet 

 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a kommunális adóról újabb, 5/2004. 
(VI.3.) számon rendeletet alkotott, viszont az e témában korábbi hatályos rendeletet 
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módosító 13/2002. (XII.13.) rendelet nem került hatályon kívül helyezésre. (Időközben 
már az 5/2004. számú helyi rendelet is hatálytalan.) 

 
f) a köztisztviselői illetményalap megállapításáról szóló 4/2003. (II.13.) Önk. Rendelet 

 
A köztisztviselői illetményalap törvényi szinten kerül meghatározásra, a helyi rendeletben 
meghatározott illetményalap nem kerül alkalmazásra, ezért szükséges annak hatályon 
kívül helyezése. 

 
g) a gyermekétkeztetés és szociális ellátás intézményi és személyi térítési díjáról szóló 

5/2003. (III.25.) Önk. rendelet  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a gyermekétkeztetés és szociális 
ellátás intézményi és személyi térítési díjáról újabb, 2/2005. (III.17.) számon rendeletet 
alkotott, viszont az e témában korábbi hatályos rendelet, az 5/2003. (III.25.) rendelet nem 
került hatályon kívül helyezésre. (Időközben már a 2/2005. számú helyi rendelet is 
hatálytalan.) 
 

h) a közbeszerzési eljárások helyi szabályairól szóló 4/2005. VII.14.) rendelet 
 

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény nem ad felhatalmazást a 
közbeszerzési szabályzat rendeletben történő meghatározására. A helyi közbeszerzési 
szabályzatot képviselő-testületi határozattal kell elfogadni és meghatározni, ezért a 
rendelet hatályon kívül helyezése indokolt. 
 

i) A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 3/2007. (III.22.) rendelet 
 

Az e témában történő helyi rendelet alkotásra törvény nem ad felhatalmazást, valamint e 
téma nem tartozik a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezése 
közé, ezért – tekintettel e rendelet jogszerűtlen voltára - e helyi rendelet hatályon kívül 
helyezését javasoljuk. 

 
 
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján döntést hozni, illetve a rendelet-
tervezetet elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
Tolmács, 2009. március 10. 
  
 Tisztelettel: 
  
 Torma Andrea 
 körjegyző 
 


