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ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2012. április 26-ai ülésére
az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül
helyezéséről

Tisztelt Képviselő-testület!
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény miniszteri indokolása szerint Magyarország jogállamként védett
értékei megsértését differenciált, büntetőjogi, szabálysértési- és közigazgatási jogi eszközökkel
szankcionálja, attól függően, hogy az adott jogellenes cselekmény milyen jogtárgyat, milyen
mértékben sértett.
A társadalomra csekélyebb fokban veszélyes cselekményekkel szembeni védelmet hazai
jogrendszerünkben a szabálysértési jog hivatott biztosítani.
Az általános szabálysértési hatóság a jegyző helyett állami szerv - járási hivatal - lesz.
Figyelemmel azonban arra, hogy a kistelepülések közbiztonsági helyzete halaszthatatlan
intézkedéseket követel, a 2012. április 15-ei hatályba lépés és a járási hivatalok felállta között e
jogkör átkerül a kormányhivatalhoz azzal, hogy a kormányhivatal dolgozója a leendő járások
székhelyére kiutazva gyakorolja azt.
A jegyző általános szabálysértési hatósági jogköre megszűnik és kizárólag a fővárosi, megyei
kormányhivatal, illetve a járási rendszer 2013-ra tervezett bevezetésével a járás, a rendőrség, a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a bíróság rendelkezik majd a szabálysértési eljárások
lefolytatására hatáskörrel. Annak érdekében, hogy a szabálysértési eljárásban részt vevők
jogaikat a lakóhely, elkövetés helye, munkahely közelében gyakorolhassák a törvény
végrehajtási szabályok megalkotására ad lehetőséget. E felhatalmazás alapján kiadott jogszabály
a járások megalakulásáig biztosítja majd, hogy az egyes eljárási cselekmények ne csak a
kormányhivatalok központi ügyintézési helyszínein legyenek elvégezhetők.
A törvény 38. § (1) bekezdése kimondja, hogy az általános szabálysértési hatóság a fővárosi,
megyei kormányhivatal.
Az általános szabálysértési jogkör gyakorlójának változása miatt a törvény 254. § (2)
bekezdése szerint az önkormányzatok 2012. május 31-ig kötelesek hatályon kívül helyezni
az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket.
Önkormányzatunknál az alábbi rendeletek tartalmaznak szabálysértési rendelkezést:
1. A helyi címer, és zászló alapításáról és használatának rendjéről szóló 13/1997. (V. 29.)
önkormányzati rendelet,
2. A környezetvédelemről szóló 13/2000. (VI. 15.) önkormányzati rendelet,
3. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 14/2000. (VI. 15) önkormányzati
rendelet,
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4. A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás
igénybevételéről szóló 9/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelet,
5. A helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 27/2003. (XII. 18.)
önkormányzati rendelet
6. Az ebtartás szabályairól szóló 33/2008. (XII.16.) önkormányzati rendelet,
7. A közterület használatáról, védelméről, díjáról szóló 22/2010. (XI. 25.) önkormányzati
rendelet.

Tisztelt képviselő-testület!
Szíveskedjenek a rendeletet megtárgyalni és elfogadni.

Füzesgyarmat, 2012. április 19.

Bere Károly
polgármester

Botlik Tiborné
jegyző
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Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete
……/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon
kívül helyezéséről
(tervezet)
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szabálysértésekről, a
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény
254. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk §
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Hatályát veszti a helyi címer, és zászló alapításáról és használatának
rendjéről szóló 13/1997. (V. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (6)
bekezdés a) pontja,
(2) a 8. § (1)-(2) bekezdése.
2. § (1) Hatályát veszti a környezetvédelemről szóló 13/2000. (VI. 15.)
önkormányzati rendelet 1. §-ában szereplő „és hogy szabályozza a
szabálysértéseket.” szövegrész,
(2) a VII. Fejezet 49. §-a,
(3) a VIII. Fejezet Záró rendelkezések 50. § (2) bekezdés a) pontja,
(4) az 52. §-a.
3. § Hatályát veszti a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 14/2000.
(VI. 15) önkormányzati rendelet 21. §-a.
4. § Hatályát veszti a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező
helyi közszolgáltatás igénybevételéről szóló 9/2003. (IV. 1.)
önkormányzati rendelet 11. §-a.
5. § Hatályát veszti a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló
27/2003. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 9. §-a.
6. § Hatályát veszti az ebtartás szabályairól szóló 33/2008. (XII.16.)
önkormányzati rendelet 7. §-a.
7. § Hatályát veszti a közterület használatáról, védelméről, díjáról szóló
22/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 13. §-a.
8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a
hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Füzesgyarmat, 2012. április 18.
Bere Károly
polgármester

Botlik Tiborné
jegyző
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