Előterjesztés
Tárgy: Javaslat egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési tényállást tartalmazó
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezésére

Tisztelt Képviselő-testület!
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvényt (továbbiakban: Szt.) 2012. április 15-én lép hatályba.
Az Szt. 1. § (1) bekezdése szerint: „Szabálysértés az a törvény által büntetni rendelt
tevékenység vagy mulasztás, amely veszélyes a társadalomra.”
E rendelkezés alapján a jövőben szabálysértési tényállásokat önkormányzati rendelet nem
állapíthat meg.
Az Szt. 254. § (2) bekezdése előírja, hogy az önkormányzatok 2012. május 31-ig kötelesek
hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési
rendelkezéseket.
Az önkormányzat szabálysértési tényállásokat tartalmazó hatályos rendeletei az alábbiak:
1. az állattartásról szóló 1/1993(I.21) Ör.
2. a község önkormányzati jelképeiről és használatukról szóló 10/2000. (VII.2.) Ör.
3. a temetőkről és a temetkezésről szóló 11/2000(IX.15) Ör..
4. a közterületek használatáról szóló 9/2004. (V.29.) Ör.
5. a köztisztaság védelméről és a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos
kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 24/2008(XII.10) Ör.
Ugyanakkor a szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezésével nehezebb lesz
kikényszeríteni a jogkövető magatartást. Ennek megoldására lehetőséget biztosít
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, melynek 51.§
(4) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben
meghatározhat tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokat.
A helyi önkormányzat képviselő-testülete e magatartások elkövetőjével szemben
önkormányzati rendeletben ötvenezer forintig terjedő pénzbírság (igazgatási bírság)
kiszabását rendelheti el.
E törvény 143.§ (4) bekezdés e) pontja felhatalmazza a helyi önkormányzat képviselőtestületét, hogy rendeletben határozza meg a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokat,
valamint e magatartások elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályait.
Az erre vonatkozó előterjesztést egy későbbi időpontban terjesztem a képviselő-testület elé.
Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom
a tisztelt Képviselő – testületet.
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:
− társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: egyes rendeletek végrehajtásának
kikényszerítése ellehetetlenül
− környezeti, egészségi következménye: nincsen
− adminisztratív terheket befolyásoló hatása: kismértékű

− a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye:
magasabb rendű jogszabályban foglalt kötelezettség a rendelet megalkotása, az
önkormányzat mulasztást követne el, ha nem alkotná meg e rendeletet
− a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek: nem jelent többletet az eddigiekhez képest.

Tengelic, 2012. …………………

Tolnai Lászlóné
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Tervezet
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2012. (.......) önkormányzati
rendelete
az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül
helyezéséről
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szabálysértésekről, a szabálysértési
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti az állattartásról szóló 1/1993(I.21) önkormányzati rendelet 11.§-a.
2.§. Hatályát veszti a község önkormányzati jelképeiről és használatukról szóló 10/2000.
(VII.2.) önkormányzati rendelet 8.§-a.

3. § Hatályát veszti a temetőkről és a temetkezésről szóló 11/2000(IX.15) önkormányzati
rendelet 17.§-a
4.§. Hatályát veszti a közterületek használatáról szóló 9/2004. (V.29.) önkormányzati rendelet
5.§-a.
5. § Hatályát veszti a köztisztaság védelméről és a települési szilárd hulladék kezelésével
kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 24/2008(XII.10) önkormányzati
rendelet 15.§-a.
6. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő 2.
napon hatályát veszti.
Tengelic 2012. április
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