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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
4/2011. (II. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az
önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás
és -kezelés legmagasabb hatósági díjának Budapest főváros közigazgatási területén történő
megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről
szóló 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló egyes önkormányzati
rendeletek hatályon kívül helyezéséről
Budapest Főváros Önkormányzata a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. §
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotói jogkörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 63/A. § d) pontjában meghatározott feladatkörében, az önkormányzati tulajdonú víziközműből
szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés,
szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági díjának Budapest főváros közigazgatási területén történő
megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről
szóló 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
szóló egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről a következőket rendeli el:
1. §
Hatályát veszti
1. az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú
víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági díjának Budapest főváros közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló
4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló
66/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet,
2. az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú
víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági díjának
Budapest főváros közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló
4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló
67/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet.
2. §
Ez a rendelet 2011. február 1-jén lép hatályba, és
2011. február 2-án hatályát veszti.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A 2011. január 1-jétől hatályos új jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) a jogalkotó kötelezettségévé teszi a már hatályosult jogszabályok, jogszabályi rendelkezések jogrendszerből történő
kiiktatását.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A Jat. 10. § (1) bekezdés a) pontja szerint a hatályos
jogszabály hatályát veszti, ha a hatályon kívül helyezendő jogszabályt tételesen megjelölő, a hatályon kívül helyezést kimondó jogszabályi rendelkezés hatályon kívül
helyezi.
A (2) bekezdés szerint pedig a hatályos jogszabályt az
(1) bekezdés a) pontja szerint a hatályon kívül helyezni
kívánt jogszabály megalkotására hatáskörrel rendelkező
szerv (Fővárosi Közgyűlés) helyezheti hatályon kívül.
Tekintettel arra, hogy a hatályon kívül helyezni tervezett módosító rendeletek valamennyi rendelkezése a Jat.
12. § (1) bekezdése alapján a hatálybalépéssel végrehajtottá vált, ezért a Jat. 13. § (2) bekezdése szerint rendelkezni kell a hatályon kívül helyezésükről.
A Jat. 14. § (1) bekezdése értelmében a módosító jogszabály hatályon kívül helyezése nem érinti az általa módosított jogszabályi rendelkezés hatályát.
A 2. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről, és a Jat. 12. § (2) bekezdése szerinti önderegulációjáról rendelkezik.
A Jat. 14. § (2) bekezdése értelemében jogszabály
12. § (2) bekezdése szerinti hatályvesztése nem eredményezi a korábban általa hatályon kívül helyezett jogszabály újbóli hatálybalépését.



Tarlós István s. k.
főpolgármester
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
7/2011. (II. 1.) önkormányzati rendelete
a díszpolgári cím adományozásáról
szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése az
Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §
A díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993.
(VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet 2. § (1) bekezdésének 2.
mondata törlésre kerül, és helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Az erről szóló oklevelet és emlékérmet, valamint az
adományozás tárgyában tartott ülés jegyzőkönyvének kivonatos másolatát a kitüntetett személynek a közgyűlésen
június 19-e alkalmából kell átadni.”

4. §
A díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993.
(VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú melléklet (1) bekezdés 4. mondat törlésre kerül, és helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„az oklevélen a nemzeti színű font zsinóron a díszpolgári érem előlapjával megegyező rajzolatú a koszorún
S. CIVITATIS BUDAPESTIENSIS modernizált unciális
köriratú viaszpecsét függ, fából készült tokban.”
5. §
A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

2. §
INDOKOLÁS
A díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993.
(VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet 2. § (2) bekezdésének
1. mondata törlésre kerül, és helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Az emlékérem aranyból készül, és nemzeti színű szalagon függ.”
3. §
A díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993.
(VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet 4. §-ának 2. mondata törlésre kerül, és helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Általános indokolás
Az utolsó szovjet katona 1991. június 19. napján
hagyta el Magyarország területét. A magyar nemzet legújabb-kori történelmének ez a kiemelkedő jelentőségű
eseménye eddig méltatlanul kevés közfigyelmet kapott.
A díszpolgári cím adományozása időpontjának június 19.
napján történő átadásával ez az esemény megfelelő figyelmet kap és elfoglalhatja a méltán megillető helyet
Magyarország és Budapest ünnepei között.
Részletes indokolás

„A javaslatot a Főpolgármester terjeszti a közgyűlés elé.”

1–4. §-hoz
A 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról rendelkezik.



5. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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