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ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2012. április ______ -i nyilvános ülésére

Tárgy: Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének az  
önkormányzati rendeletek szabálysértésről szóló rendelkezéseinek  
hatályon kívül helyezéséről szóló …../2012. (IV…..) önkormányzati  
rendelete

Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
Készítette: Pappné Enyingi Anikó ügykezelő
Meghívottak: -

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés 2012. április 15-i hatályba lépéssel új törvényt alkotott a szabálysértésekről. Az új  
törvény következtében felül kell vizsgálni a helyi önkormányzati rendeleteket és hatályon kívül kell  
helyezni azok szabálysértésről szóló rendelkezéseit.

Általános indokolás:

A szabálysértésekről,  a  szabálysértési  eljárásról  és a szabálysértési  nyilvántartási  rendszerről  szóló 
2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdése értelmében az önkormányzatok 2012. május 31-ig kötelesek 
hatályon  kívül  helyezni  az  önkormányzati  rendeletekben  meghatározott  szabálysértési 
rendelkezéseket.  Ennek értelmében felülvizsgálatra kerültek Lesenceistvánd Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének  önkormányzati  rendeletei  a  tekintetben,  hogy tartalmaznak-e  szabálysértési  
rendelkezést. 
A felülvizsgálat 3 önkormányzati rendelet módosítását tette szükségessé.

Részletes indokolás:

1. §-hoz

Lesenceistvánd Község Önkormányzatának a település címeréről, zászlajáról és pecsétjéről, valamint  
azok használatáról szóló 4/1999. (VII.12.) Kt. számú rendeletének 13. §-a értelmében szabálysértést  
követ el és 20.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki a település jelképeit engedély nélkül,  
vagy engedélytől eltérően használja. 
A szabálysértésekről,  a  szabálysértési  eljárásról  és a szabálysértési  nyilvántartási  rendszerről  szóló 
2012.  évi  II.  törvény 254.  § (2) bekezdése értelmében az önkormányzati  rendelet  hivatkozott  §-át  
hatályon kívül kell helyezni.

. §-hoz

Lesenceistvánd Települési  Önkormányzata  Képviselő-testületének a települési  szilárd és folyékony 
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi  közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és a 
környezet védelméről szóló 12/2006. (VI.30.) Kt. rendeletének 46. §-a tartalmazza a szabálysértést és 
a szabálysértésért kiróható pénzbírságot.
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A szabálysértésekről,  a  szabálysértési  eljárásról  és a szabálysértési  nyilvántartási  rendszerről  szóló 
2012.  évi  II.  törvény 254.  § (2) bekezdése értelmében az önkormányzati  rendelet  hivatkozott  §-át  
hatályon kívül kell helyezni.

3. §-hoz

Lesenceistvánd  Település  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  közterület  használatáról  és  az 
üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről szóló 19/2006. (XII.20.) Kt. rendeletének 22. §-a 
kimondja,  hogy  szabálysértést  követ  el  és  30.000  Ft-ig  terjedő  pénzbírsággal  sújtható  az,  aki  a 
közterületet  engedély  nélkül  igénybe  veszi,  az  engedélytől  eltérő  módon  használja  és  e 
tevékenységével figyelmeztetés ellenére sem hagy fel.
A szabálysértésekről,  a  szabálysértési  eljárásról  és a szabálysértési  nyilvántartási  rendszerről  szóló 
2012.  évi  II.  törvény 254.  § (2) bekezdése értelmében az önkormányzati  rendelet  hivatkozott  §-át  
hatályon kívül kell helyezni.

4. §-hoz

A 4. § a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjen. 

Lesenceistvánd, 2012. március 12.

Tóth Csaba
polgármester
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A fentiek alapján az alábbi rendelet-tervezet kerül előterjesztésre:

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……./2012. (IV……..) önkormányzati rendelete

az önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről

Lesenceistvánd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  szabálysértésekről,  a  szabálysértési  
eljárásról  és  a  szabálysértési  nyilvántartási  rendszerről  szóló  2012.  évi  II.  törvény254.  §  (2)  
bekezdésében foglalt  felhatalmazás  alapján és  az  Alaptörvény 32.  cikk (1)  bekezdés a)  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.  §  Lesenceistvánd  Község  Önkormányzatának  a  település  címeréről,  zászlajáról  és  pecsétjéről,  
valamint  azok használatáról szóló 4/1999. (VII.12.) Kt. számú rendeletének 13. §-át hatályon 
kívül helyezi.

2.  §  Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  települési  szilárd  és 
folyékony  hulladékkal  kapcsolatos  hulladékkezelési  helyi  közszolgáltatásról,  a  köztisztaság 
fenntartásáról  és  a  környezet  védelméről  szóló  12/2006.  (VI.30.)  Kt.  rendeletének  46.  §-át 
hatályon kívül helyezi.

3. § Lesenceistvánd Település Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatáról és az 
üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről szóló 19/2006. (XII.20.) Kt. rendeletének 22. 
§-át hatályon kívül helyezi.

4. § Ez a rendelet 2012. június…… napján lép hatályba. 

Lesenceistvánd, 2012. ........... ….

    Tóth Csaba Dr. Takács Nóra
                             polgármester      körjegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem.

Lesenceistvánd, 2012. .................... …..

Dr. Takács Nóra
      körjegyző
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Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

1.)  A  rendelet-tervezet  címe:  Lesenceistvánd  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  az  
önkormányzati rendeletek szabálysértésről szóló rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről  szóló 
…../2012. (IV…..) önkormányzati rendelete

2.) A rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: 
a) Társadalmi-gazdasági hatása: Nincs

b) Költségvetési  hatása:  Szabálysértés esetén a szabálysértési  bírság nem szerepel  bevételként  az  
önkormányzat költségvetésében.

c) Környezeti, egészségi következményei: Nincsenek.

d)  Adminisztratív  terheket  befolyásoló  hatása:  A  szabálysértési  eljárásokkal  kapcsolatos 
adminisztrációs feladatok megszűnnek.

e) Egyéb hatása: Nincs.

3.) A rendelet megalkotásának szükségessége: A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdése alapján.

4.)  A  rendelet  megalkotása  elmaradása  esetén  várható  következmények:  Amennyiben  a 
szabálysértési rendelkezések nem lesznek hatályon kívül helyezve, úgy az önkormányzati rendeletek 
jogsértőek lesznek, mivel ellentétesek lesznek a magasabb rendű törvénnyel.

5.) A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
a) személyi: nincs
b) szervezeti: nincs
c) tárgyi: nincs
d) pénzügyi: nincs

6.) Törvényességi észrevétel: 

Dr. Takács Nóra
körjegyző
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