
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának  

58/2020. (XII. 22.)  

önkormányzati rendelete  

  

díjmegállapító önkormányzati rendeletek hatálybalépésének elmaradásáról  

  

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 

(XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a 

koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. 

törvényben, a koronavírus- világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése 

érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII.18.) Korm. rendelet 1. § (1) 

bekezdésében, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 9. § (1) – (3) 

bekezdésében foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint a közúti 

közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/A. § (1) bekezdésében és 48. § (5) bekezdésében, a 

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében, a temetőkről és a 

temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében, a lakások és helyiségek 

bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. 

törvény 3. § (1) – (2) bekezdésében, 4. § (3) bekezdésében, 5. § (3) bekezdésében,  21. § (6) 

bekezdésében, 23. § (3) bekezdésében, 27. § (2) bekezdésében, 31. § (2) bekezdésében, 33. § 

(3) bekezdésében, 34. § (1), (3), (6) bekezdésében, 35. § (2) bekezdésében, 36. § (2) 

bekezdésében, 42. § (2) bekezdésében, 54. § (3) bekezdésében, 58. § (2) – (3) bekezdésében, 

62. § (3) bekezdésében, 68. § (2) bekezdésében, 80. § (1) – (2) bekezdésében, 84. § (1) – (2) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2., 9., 11., pontjaiban meghatározott 

feladatkörében eljárva Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése rendeletalkotási hatáskörét 

gyakorolva következőket rendeli el: 

 

  

1. §  

  

(1) A fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010.(XI.17.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló kihirdetett, de még hatályba nem lépett 52/2020. (XI. 30.) 

önkormányzati rendelet 2.§-a nem lép hatályba.  

  

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és 

elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 4/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló, kihirdetett, de még hatályba nem lépett 49/2020. (XI. 30.) 

önkormányzati rendelet nem lép hatályba.  

  

(3) A temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló, kihirdetett, de még hatályba nem lépett 48/2020. (XI. 30.) 

önkormányzati rendelet nem lép hatályba.  

 

(4) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 49/1993. (XII.15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló, kihirdetett, de még hatályba nem lépett 

47/2020. (XI. 30.) önkormányzati rendelet nem lép hatályba.  



 

2. §  

  

(1) Ez a rendelet 2021. január 1-én lép hatályba.  

  

 

  

Kaposvár, 2020. december 21.  

  

 

 

Szita Károly dr. Csillag Gábor 

polgármester jegyző 

 

  

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának  

58/2020. (XII. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása   

  

díjmegállapító önkormányzati rendeletek hatálybalépésének elmaradásáról  

  

Általános indokolás  

  

Magyarország Kormánya fent hivatkozott rendeletében veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország 

területére. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése értelmében, veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek 

keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, 

ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.  

  

Részletes indokolás  

  

1. §-hoz  

  

A Kormány a koronavírus- világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése 

érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII.18.) Korm. rendelet 1. § (1) 

bekezdésében rendelkezett arról, hogy a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat többségi 

tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által alapított gazdasági társaság, valamint 

a képviselő-testület feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátására szerződéssel rendelkező, a 

polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet által nyújtott 

szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díj, az önkormányzati vagyonnal való 

gazdálkodáskeretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség mértéke nem lehet 

magasabb, mint az ugyanazon díjnak az e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos és 

alkalmazandó mértéke. Mivel az önkormányzat már rendeletet alkotott az e körbe tartozó díjak 

emeléséről, ezért szükségessé vált ezen rendeletek hatályon kívül helyezése. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 9. § (1) bekezdése alapján 

a nem hatályos jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés nem módosítható vagy helyezhető 

hatályon kívül. A Jat. 9. § (2) bekezdése szerint, ha a szabályozás célja másként nem érhető el, 

a jogalkotói hatáskörrel rendelkező szerv vagy személy jogszabályban rendelkezhet úgy, hogy 

a kihirdetett, de még hatályba nem lépett jogszabályi rendelkezés a kihirdetett szövegtől eltérő 

szöveggel lép hatályba, vagy a kihirdetett, de még hatályba nem lépett jogszabály vagy 

jogszabályi rendelkezés nem lép hatályba.   

  

2. §-hoz  

  

A rendelet hatályát állapítja meg és egy hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz. A Jat. 

9. § (3) bekezdése értelmében a kihirdetett, de még hatályba nem lépett jogszabály vagy 

jogszabályi rendelkezés tartalmának a (2) bekezdés szerinti megváltoztatását vagy hatályba 

nem lépését kimondó jogszabályi rendelkezés hatálybalépésének időpontját úgy kell 



meghatározni, hogy az megegyezzen azzal az időponttal, amikor a kihirdetett, de még hatályba 

nem lépett jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés hatályba lépett volna.  

  



   
  

  

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL  

Rendelet címe:  

  

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 58/2020. (XII. 22.) díjmegállapító önkormányzati rendeletek hatálybalépésének 

elmaradásáról  

  

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen  

  

Társadalmi, gazdasági  

hatás:  

Költségvetési  

hatás:  

Környezeti, egészségügyi 

következmények:  

Adminisztratív  terheket 

befolyásoló hatás:  

Egyéb  hatás:  

Háztartások kiadása nem növekszik. 

  

Bevétel növekedésének 

kiesése.  
Nincs Nem jelentős.  Nincs  

A rendelet megalkotása szükséges, mert:   

A módosítások hatálybalépésével az alaprendeletek szabályozása nem lenne összhangban a központi szabályozással.  

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A 

Kormányhivatal törvényességi észrevétele.  

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:  

  

Személyi:  

  

Szervezeti:  Tárgyi:  Pénzügyi:  

Rendelkezésre áll.  

  

Rendelkezésre áll.  Rendelkezésre áll.  Rendelkezésre áll.  



 


