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Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. március 27-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Törvényességi felhívással élt Önkormányzatunkkal 

szemben, melyben felhívja a figyelmet, hogy a Képviselő Testület nem tett teljes körűen 

eleget az a 338/2011. (XII.29) Korm. rendelet 4 § (5) bekezdésében meghatározott 

kötelezettségének. 

 

A 338/2011. (XII.29) Korm. rendelet fent hivatkozott rendelkezései az alábbiakat 

rögzítik: 

4. §2 (1) A Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni valamennyi – 2013. június 30. után 

kihirdetett – még hatályba nem lépett önkormányzati rendelet kihirdetett szövegét. Ha a 

Kúria önkormányzati tanácsa kimondja, hogy az önkormányzati rendelet vagy annak 

rendelkezése nem lép hatályba, az erről szóló határozatnak a Magyar Közlönyben történő 

közzétételét követően a döntéssel érintett jogszabálynál erre haladéktalanul utalni kell. 

(2) A Nemzeti Jogszabálytárban – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – egységes szerkezetű 

szöveggel közzé kell tenni valamennyi, 2013. június 30. után kihirdetett és a lekérdezés 

napján hatályos, önkormányzati rendeletnek – ideértve a 2013. június 30. után kihirdetett 

önkormányzati rendelettel megváltoztatott önkormányzati rendeletet is – 

a) a lekérdezés napján hatályos szövegét, és 

b) a lekérdezés napját megelőző, illetve követő egy-egy időállapotát. 

(3) A 2013. július 1. napját megelőzően hatályba lépett, 2013. június 30. napját követően 

megváltoztatott és a lekérdezés napján hatályos önkormányzati rendelet esetében a Nemzeti 

Jogszabálytárban a rendelet lekérdezés napján hatályos egységes szerkezetű szövegét, és 

a lekérdezés napját követő egy időállapotát kell közzétenni. 

(4)3 A jegyző a fővárosi és megyei kormányhivatalnak, a helyi önkormányzatok 

törvényességi felügyeletéért felelős miniszternek és az igazságügyért felelős miniszternek a 

Nemzeti Jogszabálytár szolgáltatója által e célra kialakított informatikai rendszeren keresztül 

továbbítja az önkormányzati rendeletet és annak valamennyi időállapota szerinti egységes 

szerkezetű szövegét. 

 

A 23/2012 (IV.25.) KIM rendelet 1 § (3) bekezdése az alábbiakat rögzíti: 

(3) *  A jegyző az önkormányzati rendeletet és annak, valamint - ha az önkormányzati 

rendelet módosító vagy hatályon kívül helyező rendelkezést is tartalmaz - az abban foglalt 

módosítással vagy hatályon kívül helyezéssel érintett önkormányzati rendelet valamennyi 

jövőbeni időállapota szerinti egységes szerkezetű szövegét, legkésőbb a kihirdetést követő 

harmadik munkanapon, a Nemzeti Jogszabálytár szolgáltatója által e célra kialakított 

informatikai rendszeren keresztül megküldi a kormányhivatalnak. 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142900#foot2
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142900#foot3
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200023.KIM#lbj1idfd3f


Az egységes szerkezetű rendeleteket, a határidőket mindig pontosan betartva feltöltöttük a 

Nemzeti Jogszabálytár publikus felületére, a módosító rendeleteket pedig a „Nemzeti 

Jogszabálytár írásbeli kapcsolattartási felületen” megküldtük a Törvényességre. 

 

Ezt a gyakorlatot eddig senki nem kifogásolta, de a felhívásnak eleget téve a hiányzó 

módosító rendeleteket (1/2017. (II.01), 5/2017. (II.24), 6/2017. (IV12.), 11/2017. (VI.30), 14/2017. 

(XI.21), 15/2017. (XII.01), 18/2017. (XII.30) ) pótlólag az NJT rendszerbe feltöltöttük.  

 

Megjegyzés: mire ezek a módosító rendeletek az NJT rendszerbe feltöltésre kerülnek -mivel 

azok hatályossága csak egy nap- már hatályukat is vesztik. Az egységes szerkezetű 

rendeleteink pedig időállapotok szerint elérhetők a Nemzeti Jogszabálytár publikus felületén.   

 

Alsóörs, 2018. március 23. 
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