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A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
.../2016. (……) önkormányzati rendelete 

a külföldi kiküldetésekről szóló  
10/2002. (IV.24.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 
törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (1) bekezdés a) pontjában 
foglaltakra, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ 

Az e rendelettel hatályon kívül helyezett önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezése nem érinti ezen önkormányzati rendelet alapján – e rendelet hatályba 
lépése előtt – keletkezett, megszüntetett, vagy módosított jogokat és 
kötelezettségeket. 

2. § 

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a külföldi kiküldetésekről 
szóló 10/2002. (IV.24.) önkormányzati rendelet. 

3. § 

Ezen rendelet 2016. június 30. napján lép hatályba. 

 

 
                  Fehérvári Tamás dr. Gábor Ferenc 
  a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
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INDOKOLÁS 

 
A külföldi kiküldetésekről szóló 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséhez 
 

Általános indokolás 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 10. § (1) 
bekezdés a) pontja értelmében a hatályos jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés 
hatályát veszti, ha a hatályon kívül helyezendő jogszabályt vagy jogszabályi 
rendelkezést tételesen megjelölő, a hatályon kívül helyezést kimondó jogszabályi 
rendelkezés hatályon kívül helyezi. 
A Jat. 10. § (2) bekezdése szerint a hatályos jogszabályt vagy jogszabályi 
rendelkezést a hatályon kívül helyezni kívánt jogszabály vagy jogszabályi 
rendelkezés megalkotására hatáskörrel rendelkező szerv helyezheti hatályon kívül.  
Az önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésének indoka a 2015. évi belső 
ellenőrzési jelentéshez készült intézkedési tervben meghatározott feladat 
végrehajtása során a külföldi és belföldi kiküldetésekre vonatkozó korábbi 
szabályozás megszüntetése és egy egységes szabályzat kiadása. 
 

Részletes indokolás 
 

1. § 
 

Deklarálja, hogy a rendelet hatályon kívül helyezése nem befolyásolja a hatályon 
kívül helyezés napját megelőzően létrejött jogviszonyokat. 
 

2. § 
 
A belső ellenőrzési vezető az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében foglalt előírások 
betartása érdekében a 2015. évi belső ellenőrzési jelentésében a belföldi és külföldi 
kiküldetések elrendelésével, lebonyolításával és elszámolásával kapcsolatos 
kérdésekben a szabályozás felülvizsgálatát, egységesítését, frissítését tartotta 
indokoltnak. A belső ellenőr által feltárt hiányosság megszüntetése érdekében 
készült intézkedési terv 2. pontja feladatként írja elő a Tolna Megyei Önkormányzati 
Hivatal részére a külföldi kiküldetésekről szóló rendelet felülvizsgálatát és a belföldi 
kiküldetések szabályozását, a teljesítésre 2016. június 30. napi határidőt jelöl meg. A 
feladat végrehajtása érdekében jelen önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezése mellett egy egységes szabályzat kiadása szükséges. 

 
 
Szekszárd, 2016. május 26. 
 
 

                                                                          Fehérvári Tamás 
                                                                                         a Közgyűlés elnöke 
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                                        ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 
 
A tervezett jogszabály várható következményei különösen: 
 
a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
A rendeletnek mérhető társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai nincsenek.  
 
b) Környezeti, egészségi következményei: 
A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs. 
 
c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:  
Az adminisztratív terheket a rendelet nem befolyásolja. 
 
d) Egyéb hatása: Nincs. 
 
e) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei:  
A rendelet megalkotására a belső ellenőrzési jelentésben kifogásolt szabályozás 
megszüntetése miatt van szükség.  
 
f) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:  
A jogszabály alkalmazásához személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek nem 
szükségesek. 
 
 
Szekszárd, 2016. május 26. 
 
 

 
 dr. Gábor Ferenc 
   megyei főjegyző 

 
 

 


