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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

29/2022.(XI.24.) önkormányzati rendelete 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünet elrendeléséről szóló 

26/2022. (X.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 

a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) 

önkormányzati rendelet 35. § (3) bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi 

és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

Hatályát veszti a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünet 

elrendeléséről szóló 26/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelet. 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

Miskolc, 2022. november 22. 

 

 

 

 dr. Ignácz Dávid Veres Pál 

 jegyző polgármester
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Végső előterjesztői indokolás 

A Kormány a különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek 

hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 

460/2022. (XI.10.) Korm. rendelete 2022. november 11. napján lépett hatályba, amellyel ellentétes 

rendelkezéseket tartalmaz Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Miskolc 

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünet elrendeléséről szóló 26/2022. 

(X.28.) önkormányzati rendelete, mely 2022. december 19. napjától 2023. január 6. napjáig tartó 

időszakra igazgatási szünetet rendelt el. 

Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz  

 

A szakasz tartalmazza a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünet 

elrendeléséről szóló 26/2022. (X.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését. 

A 2. §-hoz  

A rendelet hatályát szabályozza. 

  

A rendelettervezet megfelel a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 

rendelkezéseinek[u1] [u2] . A rendelettervezet összhangban van az uniós jogból eredő 

kötelezettségekkel harmonizált magyar jogszabályokkal, ezáltal az európai uniós jogból eredő 

kötelezettségekkel való összhangja biztosított. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 

szerinti, Európai Unió intézményeivel és tagállamaival történő egyeztetési kötelezettség a jelen 

rendelet megalkotásával kapcsolatban az Önkormányzatot nem terheli. 

  

Előkészítő álláspontja az indokolás közzétételéről: 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. § (3) bekezdése alapján a rendeletet a 

Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni. 

  

  


