INDOKOLÁS 1
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2020.(XII.22.) önkormányzati rendeletéhez
Általános indokolás
A polgármester úr a Képviselő-testület hatáskörében eljárva több önkormányzati hatáskörbe
tartozó díj 2021. évi megállapításáról alkotott önkormányzati rendeletet, melyek 2020. december 1.
napján kihirdetésre kerültek. A rendeletek 2021. január 1. napján léptek volna hatályba.
A rendeletek kihirdetését követően a Magyar Közlöny 2020. évi 282. számában 2020. december 18án kihirdetésre került a Kormány 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelete a koronavírus-világjárvány
nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről, mely
lényegében a 2020. december 19-ei állapotnak megfelelően 2021. december 31. napjáig
„befagyasztotta” az önkormányzati hatáskörbe tartozó díjakat. Ennek értelmében a helyi
önkormányzat, továbbá az általa fenntartott költségvetési szerv, nonprofit szervezet, egyéb
szervezet, a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság, a
helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által alapított
gazdasági társaság és 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 gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség (a
továbbiakban együtt: díj) mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak az e rendelet
hatálybalépését megelőző napon hatályos és alkalmazandó mértéke;
 már megállapított új díjat nem vezethet be, 2021. december 31. napjáig új díjat nem állapíthat
meg, meglévő díjat új kötelezetti körre nem terjeszthet ki.
Miután az említett díjrendeletek közjogi értelemben érvényesen létrejöttek (az arra hatáskörrel
rendelkező önkormányzati szerv, a rendeletalkotásra előírt eljárási rendben megalkotta a
rendeleteket, a jegyző pedig kihirdette azokat), de még nem léptek hatályba, a jogalkotásról szóló
törvény értelmében jövőbeni „sorsukról” úgy kell rendelkezni, hogy külön önkormányzati
rendeletben ki kell mondani, hogy azok nem lépnek hatályba. A mellékelt javaslat erről rendelkezik.

Részletes indokolás
az 1. §-hoz
Kimondja, hogy az ott felsorolt önkormányzati rendeletek nem lépnek hatályba.
a 2. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
(E rendelet hatályon kívül helyezéséről a Jat. 12/A. § (1) bek. b) pontja és (2) bek. alapján külön nem kell rendelkezni.)
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, továbbá a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály
kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM
rendelet 20. §-a alapján jelen indokolás a Nemzeti Jogszabálytárban közzétételre kerül.

