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Juhász Viktória, joghallgató,
demonstrátor
Pécsi Tudományegyetem
Állam-és Jogtudományi Kar
Jogalkotási elvárások érvényesülésének vizsgálata Heves, Jász- NagykunSzolnok és Szabolcs- Szatmár Bereg megye kilenc településének szervezeti
és működési szabályzatáról, a helyi népszavazásról és a közösségi együttélés
szabályairól szóló rendeletei tekintetében1
I.

BEVEZETÉS

A települési önkormányzatok jogalkotási követelményeit – csakúgy, mint hazánk többi jogszabálya esetében is- a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.), illetve a
jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet szabályozza (a továbbiakban:
IRM rendelet). Ezen jogszabályokon kívül érdemes még megemlíteni az Alaptörvényt, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt (a továbbiakban: Mötv.),
valamint a már hatályon kívül helyezett, ám a rendeletalkotásra közvetett hatással azóta is bíró A
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényt, amelyek ugyan jogalkotási követelményeket nem támasztanak a helyi önkormányzati rendeletekkel szemben, ugyanakkor fontos szerepet töltenek be a helyi rendeletalkotás tárgyköreinek kijelölése tekintetében.
Jelenlegi írásban Heves megye, Jász- Nagykun- Szolnok megye és Szabolcs- Szatmár- Bereg megye három- három településének a rendeletalkotása kerül vizsgálat alá a Nemzeti Jogszabálytár
hivatalos oldalán, az njt.hu-n fent lévő a szervezeti és működési szabályzatról szóló, a közösségi
együttélés szabályairól szóló és a helyi népszavazás, népi kezdeményezésről szóló rendeleteken
keresztül. A vizsgálat célja ezen települések helyi, konkrét rendeleteinek Jat. és IRM rendelet szabályaival való összevetése, annak áttekintése, miként felelnek meg a szúrópróba szerűen, ám lakosságszámban nagyságrendileg megegyező települések rendeletalkotásai a fent vázolt rendelettípusokon keresztül.
A települések tekintetében minden megyében a megyei jogú városok, egy városi ranggal rendelkező, nagyjából 10 000 fős település, illetve egy megközelítőleg 2000 fős község került véletlenszerűen kiválasztásra.
A Jat. és az IRM rendelet jogalkotással kapcsolatos előírásai két nagy csoportba sorolhatóak: formai és tartalmi követelmények. Ezen felosztás mentén vizsgálom én is a jogalkotási követelmények érvényesülését, a két csoportot további alcsoportokra bontva. A formai elvárásokon belül az
önkormányzati rendelet megjelölésére, a formai tagolásra, a logikai egység, szerkezeti egységre és
a kihirdetésre vonatkozó szempontokat, míg a tartalmi elvárásoknál az ismétlésre vonatkozó tilalmat, a hatálybaléptetéssel kapcsolatban előírt követelményeket, a tartalom egyértelműségének
kritériumát, a felkészülési időre vonatkozó szabályokat, a felesleges, ellenőrizhetetlen, betarthatatlan szabályok meglétét, a visszaélésszerű(nek tűnő) jogalkotás tilalmát és az indokolási kötelezettség formálissá válásának tilalmát tanulmányozom.

A tanulmány az Igazságügyi Minisztérium jogászképzés színvonalának emelését célzó programja keretében valósult
meg.
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HEVES MEGYE
II.

RECSK

1.
A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Recsk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XI.07.) számú önkormányzati rendelet

1.1
1.1.1

Formai elvárások
Önkormányzati rendeletek jelölése

Az önkormányzati rendelet a jelölésre vonatkozó előírásoknak megfelelő jelölést kapta.1:
Recsk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2013. (XI.07.) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatáról2

1.1.2

Formai tagolás

a.
A rendeleteket - csakúgy, mint a jogszabályokat - az áttekinthetőség érdekében szerkezeti
egységekre kell tagolni, ami a rendeletek összetettségének függvényében, az IRM rendelet értelmében a következők lehetnek: alpont, pont, bekezdés, szakasz, alcím, fejezet, rész és könyv3 Az
IRM rendelet második részének negyedik fejezete részletesen rendelkezik az egyes szerkezeti egységről, azok használatának indokáról, szükségéről, illetve az azokhoz kacsolódó jelölésekről.
b.
Az IRM rendelet 48. § (1) bekezdése a következők szerint rendelkezik a pont, mint szerkezeti egység jelöléséről: „A pontok a latin ábécé kisbetűivel és a „)” jellel vagy pozitív egész számokból
képzett arab sorszámokkal jelölhetőek meg.” Recsk Nagyközség Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet alábbi szakaszai a következő, nem megfelelő jelölést kapták:
 3.§ (5) bekezdés:
(5)[4] Az önkormányzat önként vállalt feladatként gondoskodik:
a. helyi lapkiadásról: a rendszeresen megjelenő „Recski Hírmondó” helyi újsággal, és esetenként „Hírmorzsák” elnevezésű különszámmal,
b. vendégétkezők és munkahelyi étkeztetéséről: Központi Konyha fenntartásával.4
 4. § (4) bekezdés:
(4) A képviselő-testület a Mötv. 42.§-ában felsorolt hatáskörökön
kívül nem ruházhatja át:
a. a képviselő-testület munkatervének elfogadását,
b. civil szervezetek részére történő támogatás megállapítását.5
 5. § (2) bekezdés: (2) A képviselő a Mötv-ben rögzített jogok és kötelezettségek mellett köteles
a. tevékenyen részt venni a képviselő-testület munkájában,
b. köteles előzetesen írásban, vagy szóban bejelenteni, ha a képviselő-testület vagy a bizottságának ülésén,
a megjelenésben akadályoztatva van,
c. olyan magatartást tanúsítani, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, a választók bizalmára,
d. kapcsolatot tartani a település polgáraival, illetve a különböző önszerveződő lakossági közösségekkel,
helyi civil szervezetekkel.6
Lásd: 1.sz. melléklet
Forrás: http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh3eg4ed3dr2eo7dt4ee9em2cj3bx6cb5bw8cc7bw0bx9j (letöltés ideje.
2017. 03. 01.)
3 A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 36. § (2) bekezdés
4 Forrás: http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh3eg4ed3dr2eo7dt4ee9em2cj3bx6cb5bw8cc7bw0bx9j (letöltés ideje:
2017. 03. 01.)
5 Forrás: http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh3eg4ed3dr2eo7dt4ee9em2cj3bx6cb5bw8cc7bw0bx9j (letöltés ideje:
2017. 03. 01.)
6 Forrás: http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh3eg4ed3dr2eo7dt4ee9em2cj3bx6cb5bw8cc7bw0bx9j (letöltés ideje:
2017. 03. 01.)
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A jelzett jogalkotási hiba a rendelet következő részeinél érhető még tetten7:
 6. § (1) és (6) bekezdés
 8. § (2) és (3) bekezdés
 10. § (3) bekezdés
 12. § (2) bekezdés
 13. § (7) bekezdés
 14. § (3), (5) és (6) bekezdés
 15. § (1), (2) és (7) bekezdés
 16. § (1), (2) és (6) bekezdés
 17. § (1) bekezdés
 18. § (2) bekezdés
 19. § (1),(3) és (4) bekezdés
 21. § (3) és (5) bekezdés
 22. § (1) bekezdés
 24. § (1) bekezdés (megjegyzendő, hogy ebben a szakaszban az (1) bekezdés esetében a pont,
mint szerkezeti egységek jelölése nem megfelelő, ugyanakkor a (2) bekezdésben már az elvárásokkal találkozott a jelölés)
 26. § (2) bekezdés
a. 2017. 03. 01-jén letöltött, az njt.-hu fen lévő Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletnél az alábbi helyeken8 hiányoznak a bekezdésekről a gömbzárójel jelölések, amely előírást
A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 44. § (4) bekezdése írja elő.
 19. § (1) bekezdés
 22. § (1,) (2), (3),(4) és (5) bekezdés
 23. §
d.
Az IRM rendelet 40. § (2) bekezdése a következőket tartalmazza a fejezet jelölésére vonatkozóan:
(2) A fejezetet megjelölése - az alábbi sorrendben a) a fejezetnek a pozitív egész számokból képzett sorszámát római számmal,
b) a szerkezeti egység típusának megnevezését nagy kezdőbetűvel és
c) a fejezet címét nagy kezdőbetűvel
foglalja magában.
Ezzel szemben a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet VI. Fejezete az alábbi jelölést kapta:

Forrás: http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh3eg4ed3dr2eo7dt4ee9em2cj3bx6cb5bw8cc7bw0bx9j (letöltés ideje:
2017. 03. 01.)
8 Forrás: http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh3eg4ed3dr2eo7dt4ee9em2cj3bx6cb5bw8cc7bw0bx9j (letöltés ideje:
2017. 03. 01.)
2017/1.
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Forrás:
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh3eg4ed3dr2eo7dt4ee9em2cj3bx6cb5bw8cc7bw0bx9j (letöltés ideje: 2017. 03. 01.)

1.1.3

Logikai egység, szerkezeti egység

a.
A rendelet 22.§ érdekes megoldást tartalmaz a szerkezeti tagolás tekintetében. Ha jól
megnézzük, a szakasz két darab első bekezdést is tartalmaz. Az első bekezdést követően a bekezdések sorszámozása ismételten egyes sorszámmal kezdődik. Igaz, ettől kezdődően a szerkezeti
egységek jelölése nem megfelelő:

Forrás:
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh3eg4ed3dr2eo7dt4ee9em2cj3bx6cb5bw8cc7bw0bx9j (letöltés ideje: 2017. 03. 01.)
b.
A rendelet III. Fejezete A képviselő- testület és szervei-ről szól, amelyen belül az önkormányzati képviselőkre, a bizottságokra, a polgármesterre és alpolgármesterre, a jegyzőre és aljegyzőre, valamint a társulásokra vonatkozóan olvashatunk rendelkezéseket. Látható tehát, hogy a
harmadik fejezet több alcímet is tartalmaz. Ennek ellenére az alcímek nem kaptak az IRM rendelet 41.§ (3) bekezdésének megfelelő jelöléseket. Ugyanez a hiba a IV. fejezetre vonatkozóan is
fent áll.

1.1.4

Kihirdetés

A vizsgált rendelet a kihirdetésre vonatkozó szabályokat betartva került kihirdetésre.

2017/1.
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Tartalmi elvárások

1.2.1

Ismétlésre vonatkozó tilalom
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A vizsgált rendelet az ismétlésre vonatkozó tilalmakat mindvégig helyesen betartotta.
1.2.2

Hatálybaléptetés

A vizsgált rendelet tekintetében a hatálybaléptetésre vonatkozó előírások betartásra kerültek.
1.2.3

Tartalom egyértelműsége

A vizsgált rendelet a fenti szempontot a jogszabály alkotási követelményeket betartva tartalmazzák.
1.2.4

Felkészülési idő

A vizsgált rendelet elegendő időt biztosított a kihirdetés után a hatálybaléptetésig a felkészülésre.
1.2.5

Felesleges/ betarthatatlan/ ellenőrizhetetlen szabályok

A vizsgált rendelet nem tartalmazott sem felesleges, sem betarthatatlan, sem pedig ellenőrizhetetlen szabályokat.
1.2.6

Visszaélésszerű(nek tűnő) jogalkotás

A vizsgált rendeletben nem található visszaélésszerű(nek tűnő) elem.
1.2.7

Indokolási kötelezettség formálissá válása

Ezen szempont tekintetében nem található hibás elem a vizsgált rendeletnél.

1.3

Nemzeti jogszabálytár hivatalos oldalával kapcsolatos problémák

a.
Talán a nemzeti jogszabálytár feltöltő rendszere okozza az alábbi hibát, de kétségtelen,
hogy a most vizsgált rendeleten és városon kívül számtalan egyéb esetben is előfordul rendezetlen
tartalmi elemek megléte, elcsúszott szakasz -, bekezdés - , pont -, alpont- vagy egyéb felsorolás
jelek. Recsk Nagyközség szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelete esetében az egymást követő 25.§ és 26. § szakasz csúszott el „egymáshoz képest”:

Forrás:
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh3eg4ed3dr2eo7dt4ee9em2cj3bx6cb5bw8cc7bw0bx9j (letöltés ideje: 2017. 03. 01.)
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Szintén az elcsúszott tartalomra példa a rendelet első fejezetének jelölése:

Forrás:
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh3eg4ed3dr2eo7dt4ee9em2cj3bx6cb5bw8cc7bw0bx9j (letöltés ideje: 2017. 03. 01.)
2.

Közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet

2017. 03. 01-jén a Nemzeti Jogszabálytár hivatalos oldalán, az njt.hu-n Recsk Nagyközség vonatkozásában nem volt fellelhető a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet:

Forrás: http://njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek (letöltés ideje: 2017. 03. 01.)

A helyi népszavazásról szóló Recsk Nagyközség képviselő testületének 22/2015.
(XII.22.) számú önkormányzati rendelet
3.

3.1
3.1.1

Formai elvárások
Önkormányzati rendeletek jelölése

Az önkormányzati rendelet a jelölése hiányos, ugyanis a rendelet sorszáma után hiányzik a „.” jel1:

lásd: 1. sz. melléklet, IRM rendelet melléklete
2017/1.
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Forrás:
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh5eg6ed1dr4eo1dt8ee1em4cj1bx0ca3bw2bx5cf4bw3l
töltés ideje: 2017. 03. 01.)

3.1.2
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Formai tagolás

A rendeleteket - csakúgy, mint a jogszabályokat - az áttekinthetőség érdekében szerkezeti egységekre kell tagolni, ami a rendeletek összetettségének függvényében, az IRM rendelet értelmében a
következők lehetnek: alpont, pont, bekezdés, szakasz, alcím, fejezet, rész és könyv 2 Az IRM rendelet második részének negyedik fejezete részletesen rendelkezik az egyes szerkezeti egységről,
azok használatának indokáról, szükségéről, illetve az azokhoz kacsolódó jelölésekről. A rendelet a
formai tagolásra vonatkozó követelményeket betartva készült.

3.1.3

Logikai egység, szerkezeti egység

A vizsgált rendelet logikai – és szerkezeti egység szempontjából helytálló volt.

3.2

Tartalmi elvárások

3.2.1

Ismétlésre vonatkozó tilalom

A vizsgált rendelet az ismétlésre vonatkozó tilalmakat mindvégig helyesen betartotta.
3.2.2

Hatálybaléptetés

A vizsgált rendelet tekintetében a hatálybaléptetésre vonatkozó előírások betartásra kerültek.
3.2.3

Tartalom egyértelműsége

A vizsgált rendelet a fenti szempontot a jogszabály alkotási követelményeket betartva tartalmazzák.

A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 36. § (2) bekezdés
2017/1.
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Felkészülési idő

A vizsgált rendelet elegendő időt biztosított a kihirdetés után a hatálybaléptetésig a felkészülésre.
3.2.5

Felesleges/ betarthatatlan/ ellenőrizhetetlen szabályok

A vizsgált rendelet nem tartalmazott sem felesleges, sem betarthatatlan, sem pedig ellenőrizhetetlen szabályokat.
3.2.6

Visszaélésszerű(nek tűnő) jogalkotás

A vizsgált rendeletben nem található visszaélésszerű(nek tűnő) elem.
3.2.7

Indokolási kötelezettség formálissá válása

Ezen szempont tekintetében nem található hibás elem a vizsgált rendeletnél.

II.

FÜZESABONY

1.
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló Füzesabony Város Önkormányzat
Képviselő-testületének 11/2014. (XI.10.) számú önkormányzati rendelet
1.1
Formai elvárások
1.1.1. Önkormányzati rendeletek jelölése
Az önkormányzati rendelet a jelölésre vonatkozó előírásoknak megfelelő jelölést kapta:
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI.10.) önkormányzati rendelete
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL3

1.1.2

Formai tagolás

a.
A rendeleteket - csakúgy, mint a jogszabályokat - az áttekinthetőség érdekében szerkezeti
egységekre kell tagolni, ami a rendeletek összetettségének függvényében, az IRM rendelet értelmében a következők lehetnek: alpont, pont, bekezdés, szakasz, alcím, fejezet, rész és könyv 4 Az
IRM rendelet második részének negyedik fejezete részletesen rendelkezik az egyes szerkezeti egységről, azok használatának indokáról, szükségéről, illetve az azokhoz kacsolódó jelölésekről.
b.
Az IRM rendelet 48. § (1) bekezdése a következők szerint rendelkezik a pont, mint szerkezeti egység jelöléséről: „A pontok a latin ábécé kisbetűivel és a „)” jellel vagy pozitív egész számokból
képzett arab sorszámokkal jelölhetőek meg.” Az elvártakkal ellentétben Füzesabony város szervezeti és
működési szabályairól szóló rendeletben a pont szerkezeti egységek a következő, helytelen jelölést
kapták:

Forrás: http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh6eg5ed6dr5eo2dt7ee0em9cj2by9bx2bx1cf8bw1cc6p (letöltés ideje:2017. 03. 02.)
4 A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 36. § (2) bekezdés
2017/1.
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http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh6eg5ed6dr5eo2dt7ee0em9cj2by9bx2bx1cf8bw1cc6p
töltés ideje: 2017. 03. 02.)
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b.
Nem mondható el azonban, hogy a rendeletben végig hibás jelölést kaptak a pontok,
ugyanis a következő esetekben az IRM rendelet által előírt formában láthatók ezen szerkezeti
egységek: 11.§ (2) bekezdés, 21. § (2) bekezdés, 28. § (1) bekezdés, 54. § (1), (2) és (3) bekezdések,
68. § (2), (3) és (5) bekezdések, 72. § (1) és (3) bekezdések.
c.
Vannak azonban az előző két formához nem hasonlító, egészen ’’egyedi’’ megoldások is a
pontok, mint szerkezeti egységek jelölésére:

Forrás:
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh6eg5ed6dr5eo2dt7ee0em9cj2by9bx2bx1cf8bw1cc6p
töltés ideje: 2017. 03. 02.) (25. § (5) bekezdés)
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Forrás:
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh6eg5ed6dr5eo2dt7ee0em9cj2by9bx2bx1cf8bw1cc6p
töltés ideje:2017. 03. 02.) (30. § )

(le-

Forrás:
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh6eg5ed6dr5eo2dt7ee0em9cj2by9bx2bx1cf8bw1cc6p
töltés ideje:2017. 03. 02.) (51. § )

(le-

Forrás:
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh6eg5ed6dr5eo2dt7ee0em9cj2by9bx2bx1cf8bw1cc6p
töltés ideje:2017. 03. 02.) ( 59. § (2) bekezdés )

(le-
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Forrás:
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh6eg5ed6dr5eo2dt7ee0em9cj2by9bx2bx1cf8bw1cc6p
töltés ideje:2017. 03. 02.) (61. § (2) bekezdés)

(le-

Forrás:
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh6eg5ed6dr5eo2dt7ee0em9cj2by9bx2bx1cf8bw1cc6p
töltés ideje:2017. 03. 02.) (73. § (2) bekezdés)

(le-

d.
Olyan rész is található a rendeletben, ahol egy szakaszon belül háromféle módszerrel oldották meg a pontok jelölését. A 64. § az alábbiak szerint jelenik meg a rendszerben:
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Forrás:
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh6eg5ed6dr5eo2dt7ee0em9cj2by9bx2bx1cf8bw1cc6p
töltés ideje:2017. 03. 02.)
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(le-

e.
Az IRM rendelet 44. § (4) bekezdése rendelkezik a bekezdés jelölésének formai követelményéről:
(4) A bekezdéseket szakaszonként újrakezdődően, egy-egy szakaszon belül pozitív egész számokból képzett,
zárójelek közé foglalt arab számozással kell megjelölni.
Majd az IRM rendelet 1. számú melléklet 3.5. pontja egyértelműsíti pontosan milyen zárójeleket
kíván egy jogszabály bekezdés szerkezeti egysége:
3.5. A bekezdés megjelölése

({a bekezdés száma arab számmal})
Így Füzesabony város szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet bekezdés jelölései
hibásak, melyet a lenti kép szemléltet, de ezen jelölési hibák a rendelet egésze alatt fent állnak.

Forrás:
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh6eg5ed6dr5eo2dt7ee0em9cj2by9bx2bx1cf8bw1cc6p
töltés ideje:2017. 03. 02.)
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f.

Szintén hibásak a rendelet 76. § bekezdés jelölései:

Forrás:
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh6eg5ed6dr5eo2dt7ee0em9cj2by9bx2bx1cf8bw1cc6p
töltés ideje: 2017. 03. 02.)
1.1.3
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(le-

Logikai egység, szerkezeti egység

A vizsgált rendelet logikai – és szerkezeti egység szempontjából helytálló volt
1.1.4

Kihirdetés

A vizsgált rendelet a kihirdetésre vonatkozó szabályokat betartva került kihirdetésre.
1.2

Tartalmi elvárások

1.2.1

Ismétlésre vonatkozó tilalom

A vizsgált rendelet az ismétlésre vonatkozó tilalmakat mindvégig helyesen betartotta.
1.2.2

Hatálybaléptetés

A vizsgált rendelet tekintetében a hatálybaléptetésre vonatkozó előírások betartásra kerültek.
1.2.3

Tartalom egyértelműsége

A vizsgált rendelet a fenti szempontot a jogszabály alkotási követelményeket betartva tartalmazzák.
1.2.4

Felkészülési idő

A vizsgált rendelet elegendő időt biztosított a kihirdetés után a hatálybaléptetésig a felkészülésre.
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Felesleges/ betarthatatlan/ ellenőrizhetetlen szabályok

A vizsgált rendelet nem tartalmazott sem felesleges, sem betarthatatlan, sem pedig ellenőrizhetetlen szabályokat.
1.2.6

Visszaélésszerű(nek tűnő) jogalkotás

A vizsgált rendeletben nem található visszaélésszerű(nek tűnő) elem.
1.2.7

Indokolási kötelezettség formálissá válása

Ezen szempont tekintetében nem található hibás elem a vizsgált rendeletnél.

2.
A szeszes ital közterületen történő fogyasztásának tilalmáról szóló Füzesabony
Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (XI.18.) számú önkormányzati rendelet
2.1. Formai elvárások
2.1.1. Önkormányzati rendeletek jelölése
Az önkormányzati rendelet a jelölésre vonatkozó előírásoknak megfelelő jelölést kapta:
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelete
a szeszes ital közterületen történő fogyasztásának tilalmáról5

2.1.2. Formai tagolás
a.
A rendeleteket - csakúgy, mint a jogszabályokat - az áttekinthetőség érdekében szerkezeti
egységekre kell tagolni, ami a rendeletek összetettségének függvényében, az IRM rendelet értelmében a következők lehetnek: alpont, pont, bekezdés, szakasz, alcím, fejezet, rész és könyv6 Az
IRM rendelet második részének negyedik fejezete részletesen rendelkezik az egyes szerkezeti egységről, azok használatának indokáról, szükségéről, illetve az azokhoz kacsolódó jelölésekről.
b.
Az IRM rendelet 48. § (1) bekezdése a következők szerint rendelkezik a pont, mint szerkezeti egység jelöléséről: „A pontok a latin ábécé kisbetűivel és a „)” jellel vagy pozitív egész számokból
képzett arab sorszámokkal jelölhetőek meg.” Az elvártakkal ellentétben Füzesabony város közösségi
együttélés szabályairól szóló rendeletben a pont szerkezeti egység a 2.§-ban helytelen jelölést kapott.7
2.1.3

Logikai egység, szerkezeti egység

A vizsgált rendelet logikai – és szerkezeti egység szempontjából helytálló volt.

2.1.4

Kihirdetés

A vizsgált rendelet a kihirdetésre vonatkozó szabályokat betartva került kihirdetésre.

Forrás: http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8eg7ed0dr1eo6dt3ee4em7cj8bx3cf2ca5ca6ce3bz6k (letöltés ideje:
2017. 03. 02.)
6 A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 36. § (2) bekezdés
7 Forrás: http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8eg7ed0dr1eo6dt3ee4em7cj8bx3cf2ca5ca6ce3bz6k (letöltés ideje:
2017. 03. 02.)
2017/1.
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A vizsgált rendelet az ismétlésre vonatkozó tilalmakat mindvégig helyesen betartotta.
2.2.2

Hatálybaléptetés

A vizsgált rendelet tekintetében a hatálybaléptetésre vonatkozó előírások betartásra kerültek.
2.2.3

Tartalom egyértelműsége

A vizsgált rendelet a fenti szempontot a jogszabály alkotási követelményeket betartva tartalmazzák.
2.2.4

Felkészülési idő

A vizsgált rendelet elegendő időt biztosított a kihirdetés után a hatálybaléptetésig a felkészülésre.
2.2.5

Felesleges/ betarthatatlan/ ellenőrizhetetlen szabályok

A vizsgált rendelet nem tartalmazott sem felesleges, sem betarthatatlan, sem pedig ellenőrizhetetlen szabályokat.
2.2.6

Visszaélésszerű(nek tűnő) jogalkotás

A vizsgált rendeletben nem található visszaélésszerű(nek tűnő) elem.
2.2.7

Indokolási kötelezettség formálissá válása

Ezen szempont tekintetében nem található hibás elem a vizsgált rendeletnél.

3.

Helyi népszavazás, népi kezdeményezésről szóló rendelet

2017. 03. 02-án a Nemzeti Jogszabálytár hivatalos oldalán, az njt.hu-n Füzesabony város vonatkozásában nem volt fellelhető a helyi népszavazás, népi kezdeményezés szabályairól szóló rendelet:
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Forrás: http://njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek (letöltés ideje: 2017. 03. 02)

III.

EGER

1.
Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 54/2014. (XII.20.)
számú önkormányzati rendelet
1.1

1.1.1

Formai elvárások

Az önkormányzati rendeletek jelölése

Az önkormányzati rendelet a jelölése hiányos, ugyanis a rendelet sorszáma után hiányzik a „.” jel8:

Forrás:
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg0ed5dr0eo3dt2ee5em0cj7bx0ce5cd4bx5cf6bz3k (letöltés ideje: 2017. 03. 02.)

Lásd: 1. sz. melléklet
2017/1.
8

KODIFIKÁCIÓ
JUHÁSZ VIKTÓRIA: JOGALKOTÁSI ELVÁRÁSOK ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK VIZSGÁLATA…

1.1.2

98

Formai tagolás

a.
Eger megyei jogú város szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet 2. § a három
darab első bekezdést tartalmaz:

2. §

A Hivatal jogállása
<>(1)A Hivatal Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének szerve, amely 1990. szeptember 30án, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján, jogszabály erejénél fogva jött létre. A
Hivatal a Magyar Államkincstár által vezetett közhiteles törzskönyvi nyilvántartásban a 379843 törzskönyvi
nyilvántartási számon szerepel.
<>(1)A Polgármesteri Hivatal jogi személyiséggel rendelkező önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás, az Egri Kistérség Többcélú Társulás, valamint a
nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.
<>(1)A Hivatal irányító szerve: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése9.
b.
Eger megyei jogú város szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet három darab
első fejezetet is tartalmaz. Az első az 1.§ előtt található, míg a második a 4.§ előtt, a harmadik
pedig a 26. § előtt.
c.
Az IRM rendelet 44. § (4) bekezdése rendelkezik a bekezdés jelölésének formai követelményéről:
(4) A bekezdéseket szakaszonként újrakezdődően, egy-egy szakaszon belül pozitív egész számokból képzett,
zárójelek közé foglalt arab számozással kell megjelölni.
Majd az IRM rendelet 1. számú melléklet 3.5. pontja egyértelműsíti pontosan milyen zárójeleket
kíván egy jogszabály bekezdés szerkezeti egysége:
3.5. A bekezdés megjelölése
({a bekezdés száma arab számmal})
Ennek ellenére Eger megyei jogú város 4.§ -nak (1) bekezdése egy kis „rásegítést” is kapott, amikor kétféle számformátummal is megjelölték annak egyes sorszámát:

Forrás: http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg0ed5dr0eo3dt2ee5em0cj7bx0ce5cd4bx5cf6bz3k (letöltés ideje:
2017. 03. 02.)
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Forrás:
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg0ed5dr0eo3dt2ee5em0cj7bx0ce5cd4bx5cf6bz3k (letöltés ideje: 2017. 03. 02.)
d.
Eger megyei jogú város szervezeti és működési szabályzatában az alábbi helyeken szintén
helytelen jelölést alkalmaztak a bekezdések jelölésénél: 5. §, 6. §, 7. §, 8.§ 9.§, 10. §, 11.§, 12. §,
15.§, 19. §, 20. § (1), 21. § (1), 22. § (1) bekezdésében, 24. §, 25. §, 26. szakaszában.10.
e.
Az IRM rendelet 48. § (1) bekezdése a következők szerint rendelkezik a pont, mint szerkezeti egység jelöléséről: „A pontok a latin ábécé kisbetűivel és a „)” jellel vagy pozitív egész számokból
képzett arab sorszámokkal jelölhetőek meg.”. Ennek ellenére a rendelet 12. § (2) bekezdésének, 16. § (2)
bekezdésének, 18. § (1) bekezdésének, 20. § (1) bekezdésének, 21. § (1) bekezdésének, 22. § (1)
bekezdésének pontjai helytelenül lettek jelölve11
f.
Eger megyei jogú város szervezeti és működési szabályzatából hiányzik a 23. §12
1.1.3 Logikai egység, szerkezeti egység
A vizsgált rendelet logikai – és szerkezeti egység szempontjából helytálló volt
1.1.4 Kihirdetés
A vizsgált rendelet a kihirdetésre vonatkozó szabályokat betartva került kihirdetésre.
1.2

Tartalmi elvárások

1.2.1

Ismétlésre vonatkozó tilalom

A vizsgált rendelet az ismétlésre vonatkozó tilalmakat mindvégig helyesen betartotta.
1.2.2

Hatálybaléptetés

A vizsgált rendelet tekintetében a hatálybaléptetésre vonatkozó előírások betartásra kerültek.
1.2.3 Tartalom egyértelműsége
A vizsgált rendelet a fenti szempontot a jogszabály alkotási követelményeket betartva tartalmazzák.
1.2.4

Felkészülési idő

A vizsgált rendelet elegendő időt biztosított a kihirdetés után a hatálybaléptetésig a felkészülésre.
1.2.5

Felesleges/ betarthatatlan/ ellenőrizhetetlen szabályok

A vizsgált rendelet nem tartalmazott sem felesleges, sem betarthatatlan, sem pedig ellenőrizhetetlen szabályokat.

Forrás: http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg0ed5dr0eo3dt2ee5em0cj7bx0ce5cd4bx5cf6bz3k (letöltés ideje:
2017. 03. 02.)
10

Forrás: http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg0ed5dr0eo3dt2ee5em0cj7bx0ce5cd4bx5cf6bz3k (letöltés ideje:
2017. 03. 02.)
12 Forrás: http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg0ed5dr0eo3dt2ee5em0cj7bx0ce5cd4bx5cf6bz3k (letöltés ideje:
2017. 03. 02.)
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Visszaélésszerű(nek tűnő) jogalkotás

A vizsgált rendeletben nem található visszaélésszerű(nek tűnő) elem.
1.2.7

Indokolási kötelezettség formálissá válása

Ezen szempont tekintetében nem található hibás elem a vizsgált rendeletnél.

2.
A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
38/2016. (XI.25.) számú önkormányzati rendelete
2.1

Formai elvárások

2.1.1

Önkormányzati rendeletek jelölése

Az önkormányzati rendelet jelölése hiányos, ugyanis a rendelet sorszáma után hiányzik a „.” jel:

Forrás:
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg0ed5dr6eo7dt8ee5em6cj1by2bw7ca0cf1bw2by7n (letöltés ideje: 2017. 03. 02.)
2.1.2

Formai tagolás

a.
A rendeleteket - csakúgy, mint a jogszabályokat - az áttekinthetőség érdekében szerkezeti
egységekre kell tagolni, ami a rendeletek összetettségének függvényében, az IRM rendelet értelmében a következők lehetnek: alpont, pont, bekezdés, szakasz, alcím, fejezet, rész és könyv13. Az
IRM rendelet második részének negyedik fejezete részletesen rendelkezik az egyes szerkezeti egységről, azok használatának indokáról, szükségéről, illetve az azokhoz kacsolódó jelölésekről.
b.
Az alábbi helyeken nem az IRM rendelet 48. § (1) bekezdés szerinti jelölések szerepelnek
a pontok, mint szerkezeti egységeknél: 2.§ (1) bekezdés, 4. § (1) bekezdés, 6. § (1) bekezdés, 7. §
(1) bekezdés, 8. § (1) bekezdés, 9. § (1) bekezdés, 10. § (1) bekezdés, 12. § (1) bekezdés, 13. § (1)
bekezdés, 15. § (1) bekezdés, 17. § (5) és (6) bekezdés14.
c.
Az alábbi helyeken nem az IRM rendelet 44. § (4) bekezdés szerinti jelölések szerepelnek
a bekezdések, mint szerkezeti egységeknél: 3. §, 6. §, 8. §, 9. §, 10. §, 13. §15.

A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 36. § (2) bekezdés
Forrás: http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg0ed5dr6eo7dt8ee5em6cj1by2bw7ca0cf1bw2by7n (letöltés 2017.
03 02.)
15 Forrás: http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg0ed5dr6eo7dt8ee5em6cj1by2bw7ca0cf1bw2by7n (letöltés 2017.
03 02.)
2017/1.
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Logikai egység, szerkezeti egység

a.
Eger megyei jogú város közösségi együttélés szabályaira vonatkozó rendelet esetében hiányzik a 11. §, mivel a 10. § -t egyből a 12. § követi16
b.
Eger megyei jogú város közösségi együttélés szabályaira vonatkozó rendeletnél hiányoznak a záró rendelkezések, amiben többek között hatályba léptetik a rendeletet17.
2.1.4

Kihirdetés

A vizsgált rendelet a kihirdetésre vonatkozó szabályokat betartva került kihirdetésre.

2.2

Tartalmi elvárások

2.2.1

Ismétlésre vonatkozó tilalom

A vizsgált rendelet az ismétlésre vonatkozó tilalmakat mindvégig helyesen betartotta.
2.2.2

Hatálybaléptetés

A vizsgált rendelet nem tartalmaz a hatálybeléptetésre vonatkozó rendelkezést, amely jogalkotási
hibának minősül.
2.2.3

Tartalom egyértelműsége

A vizsgált rendelet a fenti szempontot a jogszabály alkotási követelményeket betartva tartalmazzák.
2.2.4

Felkészülési idő

Mivel a rendelet nem tartalmaz a hatálybaléptetésre vonatkozóan információt18, így csak a rendelet jelölésében meglévő november 25-i kihirdetési dátum ismeretes, ennélfogva pedig nem tudható a két dátum között vajon mennyi idő telt el.
2.2.5

Felesleges/ betarthatatlan/ ellenőrizhetetlen szabályok

A vizsgált rendelet nem tartalmazott sem felesleges, sem betarthatatlan, sem pedig ellenőrizhetetlen szabályokat.
2.2.6

Visszaélésszerű(nek tűnő) jogalkotás

A vizsgált rendeletben nem található visszaélésszerű(nek tűnő) elem.

Forrás: http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg0ed5dr6eo7dt8ee5em6cj1by2bw7ca0cf1bw2by7n (letöltés 2017.
03 02.)
17 Forrás: http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg0ed5dr6eo7dt8ee5em6cj1by2bw7ca0cf1bw2by7n (letöltés 2017.
03 02.)
16

Forrás: http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg0ed5dr6eo7dt8ee5em6cj1by2bw7ca0cf1bw2by7n (letöltés 2017.
03 02.)
2017/1.
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Indokolási kötelezettség formálissá válása

Ezen szempont tekintetében nem található hibás elem a vizsgált rendeletnél.
3.

Helyi népszavazás, népi kezdeményezésről szóló rendelet

2017. 03. 04-én a Nemzeti Jogszabálytár hivatalos oldalán, az njt.hu-n Eger megyei jogú város
vonatkozásában nem volt fellelhető a helyi népszavazás, népi kezdeményezés szabályairól szóló
rendelet:

Forrás: http://njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek (letöltés ideje: 2017. 03. 04.)
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE

IV.
1.

CSERKESZŐLŐ

A szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet

2017. 03. 04-én a Nemzeti Jogszabálytár hivatalos oldalán, az njt.hu-n Cserkeszőlő község vonatkozásában nem volt fellelhető a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet:

2017/1.
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Forrás: http://njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek (letöltés ideje: 2017. 03. 04.)

2.
A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló Cserkeszőlő Község Önkormányzata 18/2013. (IX.11.) számú
önkormányzati rendelet
2.1

2.1.1

Formai elvárások

Önkormányzati rendeletek jelölése

Az önkormányzati rendelet a jelölésre vonatkozó előírásoknak19 megfelelő jelölést kapta:
Cserkeszőlő Község Önkormányzata 18/2013. (IX.11.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 20
2.1.2

Formai tagolás

a.
A rendeleteket - csakúgy, mint a jogszabályokat - az áttekinthetőség érdekében szerkezeti
egységekre kell tagolni, ami a rendeletek összetettségének függvényében, az IRM rendelet értelmében a következők lehetnek: alpont, pont, bekezdés, szakasz, alcím, fejezet, rész és könyv 21 Az
IRM rendelet második részének negyedik fejezete részletesen rendelkezik az egyes szerkezeti egységről, azok használatának indokáról, szükségéről, illetve az azokhoz kacsolódó jelölésekről.
b.
Az IRM rendelet 40. § (2) bekezdése a következőképpen rendelkezik a fejezet, mint szerkezeti egység jelölésével szemben támasztott követelményekről:

„40. §

(2) A fejezetet megjelölése - az alábbi sorrendben a) a fejezetnek a pozitív egész számokból képzett sorszámát római számmal,
b) a szerkezeti egység típusának megnevezését nagy kezdőbetűvel és
c) a fejezet címét nagy kezdőbetűvel.”
A fentiek értelmében a rendelet fejezeteinek jelöléséből hiányzik „a szerkezeti egység típusának
megnevezése nagy kezdőbetűvel”.

lásd:1. sz. melléklet
Forrás: http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh0eg1ed8dr7eo8dt1ee6em5cj4by7ca0by5cf6cb7j (letöltés ideje: 2017.
03. 04.)
21 A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 36. § (2) bekezdés
2017/1.
19
20
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c.
Az IRM rendelet 44. § (4) bekezdése rendelkezik a bekezdés jelölésének formai követelményéről:
(4) A bekezdéseket szakaszonként újrakezdődően, egy-egy szakaszon belül pozitív egész számokból képzett,
zárójelek közé foglalt arab számozással kell megjelölni.
Majd az IRM rendelet 1. számú melléklet 3.5. pontja egyértelműsíti pontosan milyen zárójeleket
kíván egy jogszabály bekezdés szerkezeti egysége:
3.5. A bekezdés megjelölése
({a bekezdés száma arab számmal})
A rendelet 5. § bekezdés jelölései nem a fenti előírásnak megfelelőek22
d.
A rendelet I. Fejezete az Általános rendelkezésekről szól. Látható, hogy ez a fejezet további alcímekre tagolódik, amelyek a következők: A rendelet hatálya, A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások, A közösségi együttélés szabályai. Ezen szerkezeti egységek
azonban nem kaptak jelölést, csak a szerkezeti egységek címét olvashatjuk23. Az IRM rendelet 41.
§ (3) bekezdése értelmében a címek előtt „az alcímnek a pozitív egész számokból képzett arab
számmal jelölt sorszámát” is fel kellett volna tüntetni”.
2.1.3

Logikai egység, szerkezeti egység

A vizsgált rendelet logikai – és szerkezeti egység szempontjából helytálló volt

2.2

Tartalmi elvárások

2.2.1

Ismétlésre vonatkozó tilalom

A vizsgált rendelet az ismétlésre vonatkozó tilalmakat mindvégig helyesen betartotta.
2.2.2

Hatálybaléptetés

A vizsgált rendelet tekintetében a hatálybaléptetésre vonatkozó előírások betartásra kerültek.
2.2.3

Tartalom egyértelműsége

A vizsgált rendelet a fenti szempontot a jogszabály alkotási követelményeket betartva tartalmazzák.
2.2.4

Felkészülési idő

A vizsgált rendelet elegendő időt biztosított a kihirdetés után a hatálybaléptetésig a felkészülésre.
2.2.5

Felesleges/ betarthatatlan/ ellenőrizhetetlen szabályok

A rendelet 5. § (23) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

„5.§.

A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást tanúsít az,
Forrás: http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh0eg1ed8dr7eo8dt1ee6em5cj4by7ca0by5cf6cb7j (letöltés ideje: 2017.
03. 04.)
23 Forrás: http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh0eg1ed8dr7eo8dt1ee6em5cj4by7ca0by5cf6cb7j (letöltés ideje: 2017.
03. 04.)
2017/1.
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/23/ aki a Rendelet 10.§. és 10/a.§-aiban lévő állattartás szabályait megsérti.”24
2017. 03. 04.-én a Nemzeti Jogszabálytár hivatalos oldalán, az njt.hu-n fent lévő rendelet azonban
nem tartalmazott 10. §, mivel az utolsó szerkezeti egység a 9. § (2) bekezdés volt. Így azonban
nem egyértelmű, a rendelet pontosan milyen állattartási szabályok megsértését szankcionálja.
2.2.6

Visszaélésszerű(nek tűnő) jogalkotás

A vizsgált rendeletben nem található visszaélésszerű(nek tűnő) elem.
2.2.7

Indokolási kötelezettség formálissá válása

Ezen szempont tekintetében nem található hibás elem a vizsgált rendeletnél.

3.

A helyi népszavazásról, népi kezdeményezésről szóló rendelet

2017. 03. 04-én a Nemzeti Jogszabálytár hivatalos oldalán, az njt.hu-n Cserkeszőlő község vonatkozásában nem volt fellelhető a helyi népszavazás, népi kezdeményezés szabályairól szóló rendelet:

Forrás: http://njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek (letöltés ideje: 2017. 03. 04.)

V.

TÚRKEVE

1.
Túrkeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2011.
(I.27.) számú rendelete
1.1

Formai elvárások

1.1.1

Önkormányzati rendeletek jelölése

Forrás: http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh0eg1ed8dr7eo8dt1ee6em5cj4by7ca0by5cf6cb7j (letöltés ideje: 2017.
03. 04.)
2017/1.
24
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Túrkeve város szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletnél a Nemzeti Jogszabálytár
hivatalos oldalán, az njt.hu-n fent lévő formátumban az önkormányzati rendelet jelölése többször
szerepel a rendelet elején, mint az a vizsgált többi települési önkormányzat rendeleténél tapasztalható. Ez önmagában nem lenne problémás, azonban a rendelet jelölése nem mindegyik esetben
megfelelő. A rendelet sorszáma négyszer szerepel a rendelet elején, ebből az első kettőnél hiányzik a „.” jel a sorszám után. Továbbá a középső címnél duplán szerepel az önkormányzati rendelet megalkotójának megnevezése és a rendelet sorszáma:

Forrás:
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh6eg1ed6dr7eo8dt7ee8em7cj2bx9cd2ce3cd0cc7cd8c (letöltés ideje: 2017. 03. 05.)
1.1.2

Formai tagolás

a.
A rendeleteket - csakúgy, mint a jogszabályokat - az áttekinthetőség érdekében szerkezeti
egységekre kell tagolni, ami a rendeletek összetettségének függvényében, az IRM rendelet értelmében a következők lehetnek: alpont, pont, bekezdés, szakasz, alcím, fejezet, rész és könyv 25 Az
IRM rendelet második részének negyedik fejezete részletesen rendelkezik az egyes szerkezeti egységről, azok használatának indokáról, szükségéről, illetve az azokhoz kacsolódó jelölésekről.
b.
Az IRM rendelet 48. § (1) bekezdése a következők szerint rendelkezik a pont, mint szerkezeti egység jelöléséről: „A pontok a latin ábécé kisbetűivel és a „)” jellel vagy pozitív egész számokból
képzett arab sorszámokkal jelölhetőek meg.”
Ezzel ellentétben a rendelet 23. § (3) bekezdése az alábbi helytelen jelölést kapta:
„A képviselő-testület a következő bizottságokat hozza létre:
a.
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság (5 fő)
(3)[43] b.
Ügyrendi bizottság (3 fő)
c.
Egészségügyi és szociális bizottság (5 fő)
d.
Városfejlesztési, kulturális, oktatási és sport bizottság (5 fő)”26

A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 36. § (2) bekezdés
Forrás: http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh6eg1ed6dr7eo8dt7ee8em7cj2bx9cd2ce3cd0cc7cd8c (letöltés ideje:2017. 03. 05.) (megerősítésként ismételten: 2017. 03. 09.)
2017/1.
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Forrás:
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh6eg1ed6dr7eo8dt7ee8em7cj2bx9cd2ce3cd0cc7cd8c (letöltés: 2017. 03. 05.)
1.1.3

Logikai egység, szerkezeti egység

Az IRM rendelet V. Fejezete a jogszabály szerkezeti egységeiről rendelkezik. Túrkeve város szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet esetében ugyan látunk címeket, amelyek tagolják
a rendeletet, de a címek mellett nem került feltüntetésre, hogy az alcímként vagy fejezetként szerepel27.
1.1.4

Kihirdetés

A vizsgált rendelet a kihirdetésre vonatkozó szabályokat betartva került kihirdetésre

1.2

Tartalmi elvárások

1.2.1

Ismétlésre vonatkozó tilalom

A vizsgált rendelet az ismétlésre vonatkozó tilalmakat mindvégig helyesen betartotta.
1.2.2

Hatálybaléptetés

A vizsgált rendelet tekintetében a hatálybaléptetésre vonatkozó előírások betartásra kerültek.
1.2.3

Tartalom egyértelműsége

A vizsgált rendelet a fenti szempontot a jogszabály alkotási követelményeket betartva tartalmazzák.
1.2.4

Felkészülési idő

A vizsgált rendelet elegendő időt biztosított a kihirdetés után a hatálybaléptetésig a felkészülésre.
1.2.5

Felesleges/ betarthatatlan/ ellenőrizhetetlen szabályok

A vizsgált rendelet nem tartalmazott sem felesleges, sem betarthatatlan, sem pedig ellenőrizhetetlen szabályokat.
Forrás: http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh6eg1ed6dr7eo8dt7ee8em7cj2bx9cd2ce3cd0cc7cd8c (letöltés ideje:
2017. 03. 05.)
2017/1.
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Visszaélésszerű(nek tűnő) jogalkotás

A vizsgált rendeletben nem található visszaélésszerű(nek tűnő) elem.
1.2.7

Indokolási kötelezettség formálissá válása

Ezen szempont tekintetében nem található hibás elem a vizsgált rendeletnél.

1.3

A Nemzeti Jogszabálytár hivatalos oldalával, az njt.-hu-val kapcsolatos problémák

Sajnos sok esetben tapasztalható28, hogy Nemzeti Jogszabálytár hivatalos oldalán szereplő rendeletek szerkezeti egységei „elcsúsznak” egymáshoz képest, ami azt eredményezi, hogy nem egyértelműen eldönthető egy-egy részről, pontosan melyik magasabb szerkezeti egységhez sorolandó.
Ez a helyzet áll fent a rendelet 12. §-ban is:

Forrás:
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh6eg1ed6dr7eo8dt7ee8em7cj2bx9cd2ce3cd0cc7cd8c (letöltés ideje: 2017. 03. 05.)
Szintén ez a probléma érhető tetten a 13. §, 19. §, 21. § és 25. § szakaszában.

2.

Közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet

2017. 03. 05-én a Nemzeti Jogszabálytár hivatalos oldalán, az njt.hu-n Túrkeve város vonatkozásában nem volt fellelhető a közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet:

Az írás előzménye a Kodifikáció című lap 2016/ 2. számában megjelent Juhász Viktória: Jogalkotási elvárások
érvényesülésének vizsgálata Böhönye, Fertőrákos, Boldva és Ópusztaszer községek egyes rendeletei vonatkozásában
című publikáció.
2017/1.
28
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Forrás: http://njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek (letöltés ideje: 2017. 03. 05.)

3.

Helyi népszavazásról, népi kezdeményezésről szóló rendelet

2017. 03. 05-én a Nemzeti Jogszabálytár hivatalos oldalán, az njt.hu-n Túrkeve város vonatkozásában nem volt fellelhető a helyi népszavazásról, népi kezdeményezésről szóló rendelet:

Forrás: http://njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek (letöltés ideje: 2017. 03. 05.)
VI.

SZOLNOK

1.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 7/2014. (II.28.) számú önkormányzati
rendelete
1.1

1.1.1

2017/1.

Formai elvárások

Önkormányzati rendeletek jelölése
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Az önkormányzati rendelet a jelölésre vonatkozó előírásoknak megfelelő29 jelölést kapta:
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról30
1.1.2

Formai tagolás

a.
A rendeleteket - csakúgy, mint a jogszabályokat - az áttekinthetőség érdekében szerkezeti
egységekre kell tagolni, ami a rendeletek összetettségének függvényében, az IRM rendelet értelmében a következők lehetnek: alpont, pont, bekezdés, szakasz, alcím, fejezet, rész és könyv 31 Az
IRM rendelet második részének negyedik fejezete részletesen rendelkezik az egyes szerkezeti egységről, azok használatának indokáról, szükségéről, illetve az azokhoz kacsolódó jelölésekről.
b.
Az IRM rendelet 48. § (1) bekezdése lehetővé teszi, hogy a pontot, mint a jogszabály egyik
szerkezeti egységét kétféleképpen lehessen jelölni: vagy a latin ábécé kisbetűivel és a „)” jellel vagy
pozitív egész számokból képzett arab sorszámokkal. Látható,hogy a kétféle jelölés közül a rendelet alkotóra bízza, melyiket kívánja használni, egy megkötéssel: ,,Több mint tizenöt elemű felsorolást
csak pozitív egész számokból képzett arab sorszámokkal lehet megjelölni.”32 A rendelet 8.§ (1) bekezdésében huszonkét darab pont, mint szerkezeti egység került felsorolásra a latin ábécé kisbetűivel és a
„)” jellel33. Az IRM rendelet 48. § (2) bekezdésének megkötése miatt azonban ez a megjelölés
nem helytálló.
c.
Nem az IRM rendelet által meghatározott szerkezeti egység jelöléseknek megfelelő a rendelet 29. § (4) bekezdése:

Forrás:
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh1eg4ed5dr8eo3dt2ee9em2cj9bx0cd1cd0cf9cf6cc7f (letöltés ideje: 2017. 03. 05.)
1.1.3

Logikai egység, szerkezeti egység

A vizsgált rendelet logikai – és szerkezeti egység szempontjából helytálló volt.
1.1.4

Kihirdetés

A vizsgált rendelet a kihirdetésre vonatkozó szabályokat betartva került kihirdetésre
lásd: 1. sz. melléklet
Forrás: http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh1eg4ed5dr8eo3dt2ee9em2cj9bx0cd1cd0cf9cf6cc7f (letöltés ideje:
2017. 03. 05.)
31 A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 36. § (2) bekezdés
32 A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 48. § (2) bekezdés
33 Forrás: http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh1eg4ed5dr8eo3dt2ee9em2cj9bx0cd1cd0cf9cf6cc7f (letöltés ideje:
2017. 03. 05.)
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1.2

Tartalmi elvárások

1.2.1

Ismétlésre vonatkozó tilalom
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A vizsgált rendelet az ismétlésre vonatkozó tilalmakat mindvégig helyesen betartotta.
1.2.2

Hatálybaléptetés

A vizsgált rendelet tekintetében a hatálybaléptetésre vonatkozó előírások betartásra kerültek.
1.2.3 Tartalom egyértelműsége
A vizsgált rendelet a fenti szempontot a jogszabály alkotási követelményeket betartva tartalmazzák.
1.2.4

Felkészülési idő

A vizsgált rendelet elegendő időt biztosított a kihirdetés után a hatálybaléptetésig a felkészülésre.
1.2.5

Felesleges/ betarthatatlan/ ellenőrizhetetlen szabályok

A vizsgált rendelet nem tartalmazott sem felesleges, sem betarthatatlan, sem pedig ellenőrizhetetlen szabályokat.
1.2.6

Visszaélésszerű(nek tűnő) jogalkotás

A vizsgált rendeletben nem található visszaélésszerű(nek tűnő) elem.
1.2.7

Indokolási kötelezettség formálissá válása

Ezen szempont tekintetében nem található hibás elem a vizsgált rendeletnél.

1.3

A Nemzeti Jogszabálytár hivatalos oldalával, az njt.-hu-val kapcsolatos problémák

Talán a nemzeti jogszabálytár feltöltő rendszere okozza az alábbi hibát, de kétségtelen, hogy a
most vizsgált rendeleten és városon kívül számtalan egyéb esetben is előfordul rendezetlen tartalmi elemek megléte, elcsúszott szakasz -, bekezdés - , pont -, alpont- vagy egyéb felsorolás jelek,
csakúgy mint a rendelet 8. § (1) bekezdései pontjainál:
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Forrás:
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh1eg4ed5dr8eo3dt2ee9em2cj9bx0cd1cd0cf9cf6cc7f (letöltés ideje: 2017. 03. 05.)

2.

Közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet

2017. 03. 05-én a Nemzeti Jogszabálytár hivatalos oldalán, az njt.hu-n Szolnok megyei jogú város
vonatkozásában nem volt fellelhető a közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet:

Forrás: http://njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek (letöltés ideje: 2017. 03. 05.)

3.

Helyi népszavazásról, népi kezdeményezésről szóló rendelet

2017. 03. 05-én a Nemzeti Jogszabálytár hivatalos oldalán, az njt.hu-n Szolnok megyei jogú város
vonatkozásában nem volt fellelhető a helyi népszavazás, népi kezdeményezés szabályairól szóló
rendelet:
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Forrás: http://njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek (letöltés ideje: 2017. 03. 05.)

VI.
1.

FÉNYESLITKE

Szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet

2017. 03. 05-én a Nemzeti Jogszabálytár hivatalos oldalán, az njt.hu-n Fényeslitke község vonatkozásában csak a szerezeti és működési szabályzat módosításáról szóló rendelet volt megtalálható:

Forrás: http://njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek (letöltés ideje: 2017. 03. 05.)

2.

Közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet

2017. 03. 05-én a Nemzeti Jogszabálytár hivatalos oldalán, az njt.hu-n Fényeslitke község vonatkozásában nem volt fellelhető a közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet:
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Helyi népszavazásról, népi kezdeményezésről szóló rendelet

2017. 03. 05-én a Nemzeti Jogszabálytár hivatalos oldalán, az njt.hu-n Fényeslitke község vonatkozásában nem volt fellelhető a helyi népszavazás, népi kezdeményezés szabályairól szóló rendelet:

Forrás: http://njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek (letöltés ideje: 2017. 03. 05.)

VII. NAGYKÁLLÓ
1.
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Nagykálló Város
Képviselő-testületének 18/2014. (XI.20.) számú önkormányzati rendelete
1.1

Formai elvárások

1.1.1

Önkormányzati rendeletek jelölése

Az önkormányzati rendelet elején a rendelet jelölése „többször” szerepel, mint az a vizsgált többi
települési önkormányzat rendeleteinél. Az első két jelölése esetén a jelölés hiányos, ugyanis a rendelet sorszáma után hiányzik a „.” jel, ugyanakkor a harmadik esetben már a jogszabály alkotási
követelményeket34 betartva került jelölésre a rendelet:

lásd: 1. sz. melléklet
2017/1.
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Forrás:
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8eg7ed6dr7eo2dt3ee6em7cj8bx3by0ce1cb2cc1cb4i (letöltés ideje: 2017. 03. 05.)
1.1.2

Formai tagolás

a.
Az IRM rendelet 48. § (1) bekezdése lehetővé teszi, hogy a pontot, mint a jogszabály egyik
szerkezeti egységét kétféleképpen lehessen jelölni: vagy a latin ábécé kisbetűivel és a „)” jellel vagy
pozitív egész számokból képzett arab sorszámokkal. Látható,hogy a kétféle jelölés közül a rendelet alkotóra bízza, melyiket kívánja használni, egy megkötéssel: ,, Több mint tizenöt elemű felsorolást
csak pozitív egész számokból képzett arab sorszámokkal lehet megjelölni.”35 A rendelet 6.§ (1) bekezdésében huszonkét darab pont, mint szerkezeti egység került felsorolásra a latin ábécé kisbetűivel és a
„)” jellel36. Az IRM rendelet 48. § (2) bekezdésének megkötése miatt azonban ez a megjelölés
nem helytálló.
b.
Megjegyzendő, hogy az írásban vizsgált többi település szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet közül a formai tagolás tekintetében Nagykálló község rendelet kiemelkedik.
1.1.3

Logikai egység, szerkezeti egység

A vizsgált rendelet logikai – és szerkezeti egység szempontjából helytálló volt.
1.1.4

Kihirdetés

A vizsgált rendelet a kihirdetésre vonatkozó szabályokat betartva került kihirdetésre.

1.2

Tartalmi elvárások

1.2.1

Ismétlésre vonatkozó tilalom

A vizsgált rendelet az ismétlésre vonatkozó tilalmakat mindvégig helyesen betartotta.
1.2.2

Hatálybaléptetés

A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 48. § (2) bekezdés
Forrás: http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8eg7ed6dr7eo2dt3ee6em7cj8bx3by0ce1cb2cc1cb4i (letöltés ideje:
2017. 03. 05.)
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A Jat. 7. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy „Ha a szabályozás célja másként nem érhető el, a
jogszabály hatálybalépésének napja a kihirdetés napja is lehet, ebben az esetben a hatálybalépés időpontját órában
kell meghatározni, amely nem előzheti meg a kihirdetés időpontját”. A rendelet 56. § (1) bekezdése a
következőt tartalmazza: „Ez a rendelet 2014. november 20. napján lép hatályba”37. A rendelet tehát
ugyanazon a napon lép hatályba, mint amely napon kihirdették. Hiányzik azonban az órában
meghatározott időpont.
1.2.3

Tartalom egyértelműsége

A vizsgált rendelet a fenti szempontot a jogszabály alkotási követelményeket betartva tartalmazzák.
1.2.4

Felkészülési idő

A vizsgált rendelet elegendő időt biztosított a kihirdetés után a hatálybaléptetésig a felkészülésre.
1.2.5 Felesleges/ betarthatatlan/ ellenőrizhetetlen szabályok
A vizsgált rendelet nem tartalmazott sem felesleges, sem betarthatatlan, sem pedig ellenőrizhetetlen szabályokat.
1.2.6

Visszaélésszerű(nek tűnő) jogalkotás

A vizsgált rendeletben nem található visszaélésszerű(nek tűnő) elem.
1.2.7

Indokolási kötelezettség formálissá válása

Ezen szempont tekintetében nem található hibás elem a vizsgált rendeletnél.

2.
Közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló Nagykálló Város Képviselőtestületének 21/2014. (XII.18.) számú önkormányzati rendelet
2017. 03. 05-én a Nemzeti Jogszabálytár hivatalos oldalán, az njt.hu-n fent lévő rendeletnél csupán a rendelet jelölése volt látható, a rendelet tényleges tartalma nem került megjelenítésre.

Forrás: http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8eg7ed6dr7eo2dt3ee6em7cj8bx3by0ce1cb2cc1cb4i (letöltés ideje:
2017. 03. 05.)
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Forrás:
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh3eg2ed5dr6eo5dt2ee9em2cj1bx0bx5cf8bx3cf2ce5k (letöltés ideje: 2017. 03. 05.)

3.

Helyi népszavazás, népi kezdeményezésről szóló rendelet

2017. 03. 05-én a Nemzeti Jogszabálytár hivatalos oldalán, az njt.hu-n Nagykálló város vonatkozásában nem volt fellelhető a helyi népszavazás, népi kezdeményezés szabályairól szóló rendelet:

Forrás: http://njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek (letöltés ideje: 2017. 03. 05.)
VIII. NYÍREGYHÁZA

1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2011.( III.10.) számú
önkormányzati rendelete
1.1

Formai elvárások

1.1.1

Önkormányzati rendeletek jelölése
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Az önkormányzati rendelet a jelölésre vonatkozó előírásoknak megfelelő38 jelölést kapta:
„Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2011.( III.10.) önkormányzati rendelete
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról”39
1.1.2

Formai tagolás

a.
A rendeleteket - csakúgy, mint a jogszabályokat - az áttekinthetőség érdekében szerkezeti
egységekre kell tagolni, ami a rendeletek összetettségének függvényében, az IRM rendelet értelmében a következők lehetnek: alpont, pont, bekezdés, szakasz, alcím, fejezet, rész és könyv 40 Az
IRM rendelet második részének negyedik fejezete részletesen rendelkezik az egyes szerkezeti egységről, azok használatának indokáról, szükségéről, illetve az azokhoz kacsolódó jelölésekről.
b.
Az IRM rendelet 48. § (1) bekezdése a következők szerint rendelkezik a pont, mint szerkezeti egység jelöléséről: „A pontok a latin ábécé kisbetűivel és a „)” jellel vagy pozitív egész számokból
képzett arab sorszámokkal jelölhetőek meg.” Ezzel ellentétben a rendelet 29. § (5) bekezdése az alábbi
hibást jelölést kapta:
„(5) A településrészi önkormányzat feladatai:
a.
A városrész sajátos érdekei és Nyíregyháza Megyei Jogú Város érdekei között összhang figyelembevételével a városrész helyi érdekeinek képviselete.
b.
A városrészt is érintő jelentős közgyűlési döntések előtt a lakosság véleménye ismeretében településrészi
állásfoglalás kialakítása és képviselete, az említett testületi előterjesztések véleményezése.
c.
A lakosság közvetlen tájékoztatása az időszerű önkormányzati feladatokról.
d.
A városrészen működő szervekkel való folyamatos kapcsolattartás és együttműködés.
e.
Önkéntes munka szervezése.
f.
A Közgyűlés által átruházott hatáskörgyakorlás.”41
Szintén a fenti helytelen jelölést kapta a rendelet 30. § (4) bekezdése:
„(4) A polgármester feladatai a helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározottakon túl:
a.
rendszeres találkozás a lakosság önszerveződő közösségei, helyi mozgalmak, karitatív és egyéb társadalmi szervek, egyesületek vezetőivel;
b.
a helyi lapok, televízió, rádió „útján” a lakosság rendszeres tájékoztatása;
c.
fórumok szervezése és azok tapasztalatairól, állásfoglalásairól (a kisebbségi véleményekről is) a Közgyűlés tájékoztatása;
d.
a közmeghallgatás megszervezése és intézkedés az ott elhangzott közérdekű kérdések, javaslatok hasznosítására,
e.
irányítja és összehangolja a Közgyűlés tisztségviselőinek munkáját, biztosítja a vezetés egységét; a tisztségviselők részére rendszeres tájékoztatást nyújt, meghatározza az időszerű feladatokat és tevékenységükről őket
beszámoltatja.”42
f.
1.1.3

Logikai egység, szerkezeti egység

A vizsgált rendelet logikai – és szerkezeti egység szempontjából helytálló volt

lásd: 1. sz. melléklet
Forrás: http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg1ed2dr3eo6dt3ee0em9cj8by7bx8cc7bz0cf1bw2c (letöltés ideje:
2017. 03. 07.)
40 A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 36. § (2) bekezdés
41 Forrás: http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg1ed2dr3eo6dt3ee0em9cj8by7bx8cc7bz0cf1bw2c (letöltés ideje:
2017. 03. 07.)
42 42 Forrás: http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg1ed2dr3eo6dt3ee0em9cj8by7bx8cc7bz0cf1bw2c (letöltés
ideje: 2017. 03. 07.)
38
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Kihirdetés

A vizsgált rendelet a kihirdetésre vonatkozó szabályokat betartva került kihirdetésre
1.2

Tartalmi elvárások

1.2.1

Ismétlésre vonatkozó tilalom

A vizsgált rendelet az ismétlésre vonatkozó tilalmakat mindvégig helyesen betartotta.
1.2.2

Hatálybaléptetés

A vizsgált rendelet tekintetében a hatálybaléptetésre vonatkozó előírások betartásra kerültek.
1.2.3

Tartalom egyértelműsége

A vizsgált rendelet a fenti szempontot a jogszabály alkotási követelményeket betartva tartalmazzák.
1.2.4

Felkészülési idő

A vizsgált rendelet elegendő időt biztosított a kihirdetés után a hatálybaléptetésig a felkészülésre.
1.2.5

Felesleges/ betarthatatlan/ ellenőrizhetetlen szabályok

A vizsgált rendelet nem tartalmazott sem felesleges, sem betarthatatlan, sem pedig ellenőrizhetetlen szabályokat.
1.2.6

Visszaélésszerű(nek tűnő) jogalkotás

A vizsgált rendeletben nem található visszaélésszerű(nek tűnő) elem.
1.2.7

Indokolási kötelezettség formálissá válása

Ezen szempont tekintetében nem található hibás elem a vizsgált rendeletnél.

2. Közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet
2017. 03. 07-én a Nemzeti Jogszabálytár hivatalos oldalán, az njt.hu-n Nyíregyháza megyei jogú
város vonatkozásában nem volt fellelhető a közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet:
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Forrás: http://njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek (letöltés ideje: 2017. 03. 07.)

3. Helyi népszavazás, népi kezdeményezésről szóló rendelet
2017. 03. 07-én a Nemzeti Jogszabálytár hivatalos oldalán, az njt.hu-n Nyíregyháza megyei jogú
város vonatkozásában nem volt fellelhető a helyi népszavazás, népi kezdeményezésről szóló rendelet:

Forrás: http://njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek (letöltés ideje: 2017. 03. 07.)

IX. ÖSSZEFOGLALÁS
A vizsgált települések rendeleti esetében összefoglalásképpen elmondható, hogy a tartalmi elvárások tekintetében csak elvétve akadtak hibák, ami mindenképpen pozitív. A problémák nagy részét
a formai elvárások tették ki, azok közül is a leggyakoribb hibatípus a formai tagolással kapcsolatos
hibák voltak. Véleményem szerint a rendeletekben talált- főként formai – hibák kis odafigyeléssel
és egyszeri, figyelmes átolvasással megelőzhetőek lettek volna.
Nagyobb problémát jelent ugyanakkor, hogy a vizsgált települések esetében nem volt olyan önkormányzat, amelynél mind a három rendelettípus megtalálható lett volna a Nemzeti Jogszabály2017/1.

KODIFIKÁCIÓ
JUHÁSZ VIKTÓRIA: JOGALKOTÁSI ELVÁRÁSOK ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK VIZSGÁLATA…

122

tár rendszerében. A Szabolcs- Szatmár- Bereg megyei Fényeslitke esetében például egyik rendelet
sem volt fellelhető. Legtöbb esetben a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet hozott
találatot a keresésre, a közösségi együttélés szabályaira vonatkozó és a helyi népszavazás, népi
kezdeményezésről szóló rendeletek már ritkábban voltak elérhetőek. Recsk község esetében a
közösségi együttélés szabályairól szóló, Füzesabony városnál a helyi népszavazás, népi kezdeményezésről szóló, Eger megyei jogú város tekintetében a helyi népszavazásról, népi kezdeményezésről, Cserkeszőlő község esetében a szervezeti és működési szabályzatról szóló és a helyi népszavazás, népi kezdeményezésről szóló, Túrkeve városnál a közösségi együttélés szabályairól és a
helyi népszavazás, népi kezdeményezésről szóló, Szolnok megyei jogú város esetében a közösségi
együttélés szabályairól szóló és a helyi népszavazás, népi kezdeményezésről szóló, Fényeslitke
község esetében mindhárom vizsgált rendelettípus, Nagykálló városnál a helyi népszavazás, népi
kezdeményezésről szóló, míg Nyíregyháza megyei jogú város tekintetében a közösségi együttélés
szabályairól szóló és a helyi népszavazás, népi kezdeményezésről szóló rendeletek nem voltak
megtalálhatóak a Nemzeti Jogszabálytár hivatalos oldalán. Sajnos nem mondható el, hogy a három megyei jogú városnál mindhárom rendelettípus fellehető lett volna, ami azért nem túl szerencsés, mivel a megyei jogú városok rendeletalkotásai iránymutatásként (is) szolgál(hat)nak a
megye kisebb lakosságszámú települései számára.
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MELLÉKLETEK:
1.
számú melléklet – Az önkormányzati rendeletek jelölése
az önkormányzati
rendelet
kihirde„önkormányzamegalkotójásorszám
tés ideje
ti” kifejezés
nak
teljes
megnevezése
- az év
-arab szám arab
a helyi önkor- 1-től kezdő- számmal
mányzat megne- dően
vezése, majd a
- zárójel„képviselő- tes- - a kihirdetés ben római
tületének”, vagy ideje szerint számmal a
„közgyűlésének” folyamatohónap,
szöveg
san, növekvő arab
sorrendben
számmal a
nap

„rendelerendelet
te” kifejeme
zés
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cí-

- tárgy, tartalom
rövid
megjelölése
- ugyanazon
önkormányzat
más önkormányzati rendeletétől elhatárolódjon

- utolsó szavához a „ról”, „-ről”rag
kapcsolódjon
Forrás : dr. Antalóczi- Szilágyi Adrienn; dr. Karvalics Katalin:, dr. Kiss Bernadett, dr. Szabó Eszter:
Segédlet az önkormányzati rendeletek megalkotásához a jogszabályszerkesztésről szóló 14. ) IRM rendelet alapján, 2010. március, 6. o.
IRM rendelet mellékletének mintája
{a rendelet megalkotójának a teljes megjelölése}
{a rendelet száma}/{a rendelet kihirdetése évének a száma}.({a rendelet kihirdetése hónapjának a száma}.{a
rendelet kihirdetése napjának a száma}.) önkormányzati rendelete
{a rendelet címe}
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Dr. Tilk Péter: A jogalkotási követelmények és az önkormányzati jogalkotás viszonyahibák, törvénysértések a gyakorlat tükrében
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