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Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2012. május 30. napi ülésének 4.2. napirendi pontjához

Napirend: 
4.2./ Az Önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon 
kívül helyezése
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdése szerint az önkormányzatok 2012. május 31-ig kötelesek 
hatályon  kívül  helyezni  az  önkormányzati  rendeletekben  meghatározott  szabálysértési 
rendelkezéseket.

E 2012. április 15 -én hatályba lépett törvény a fenti rendelkezés mellett, hatályon kívül helyezte a 
szabálysértésekről  szóló  1999.  évi  LXIX.  törvényt,  valamint  az  egyes  szabálysértésekről  szóló 
218/1999. (XII.28.) Kormány rendeletet.

Hatályos  rendeleteinket  áttekintve  szabálysértési  rendelkezéseket  az  alábbi  önkormányzati 
rendeleteink tartalmaznak:

Az állattartás helyi szabályairól szóló 11/2007. (IX .26. ) rendelet 

Az ebtartás szabályairól szóló 12/2007. ( IX.26. ) rendelet

      A fás szárú növények védelméről szóló 16/2001.(VIII.31. ) rendelet

     A köztemető használatának rendjéről és a temetkezési tevékenységről szóló 12/2004.     
(VI.1.) rendelet

      A közterület használatáról szóló 10/1999. ( IX.1. ) rendelet

      A köztisztaság fenntartásáról és a hulladékkezelési közszolgáltatások igénybevételéről      
szóló 15/2004. (VI.30.) rendelet

A növények telepítési távolságáról szóló 13/2010. (IX.10.) rendelet 

    A település zászlajáról és annak használatáról szóló 11/1999. ( IX.29.) rendelet



   A  települési  szilárd  hulladékok  kezelésével  kapcsolatos  közszolgáltatásokról  szóló   
24/2010. (XII.30.) rendelet

     A helyi címer alapításáról és használatának rendjéről szóló 6/1995. (VII.1.) rendelet

Az önkormányzati rendeletekben lefektetett szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezésével 
az  itt  meghatározott  az  önkormányzat  által  társadalomra  veszélyesnek  minősített  cselekmények 
szankcionálási lehetősége megszűnik. 

Ez az időszak remélhetőleg átmeneti lesz, mert feltehetően egy a jövőben elfogadandó központi 
jogszabály fog felhatalmazást adni az önkormányzatoknak arra, hogy azon cselekményeket, melyek 
a  központi  jogszabályok  szankciókörén  kívül  esnek,  de  helyi  szinten  egyediségük  alapján 
szankcionálást  igényelnek,  mintegy  önkormányzati  rendtartás  keretében  szabályozásra 
kerülhessenek.

A jelenlegi  rendelettervezet  a  felsorolt  rendeletekben  a  hatályon  kívül  helyezett  szabálysértési 
törvényre és a kormányrendeletre való hivatkozásokat, valamint a rendeletek végén megfogalmazott 
szabálysértési tényállásokat, illetve szankcióikat helyezi hatályon kívül.

Kérem a tisztelt képviselő-testület, hogy a rendelettervezetet fogadja el.

Pannonhalma, 2012. május 21.

                                                               Tisztelettel: dr. Szabó György sk.
                                                                                             aljegyző 

             

                                       



T E R V E Z E T

Pannonhalma Város Önkormányzata
…/2012.(...) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül 
helyezéséről

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés a.)  pontja,  valamint  helyi  önkormányzatokról  szóló 1990.  évi  LXV törvény 16.  § (1) 
bekezdése, illetve a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbi 
rendeletet alkotja:
                                                    
      
1.§.  E rendelet  hatályba lépésével  egyidejűleg  hatályát  veszíti  az  önkormányzat  az  alábbiakban 
felsorolt  rendeleteinek  valamennyi  az  alábbiakban  megjelölt  szabálysértési  rendelkezése,  azaz 
hatályát veszíti:
a) Az állattartás helyi szabályiról szóló 11/2007.( IX.26.) rendelet 14.§-a
b) Az ebtartás rendjéről szóló 12/2007. ( IX.26.) rendelet 10. §-a
c) A fás szárú növények védelméről szóló 16/2011. (VIII.31.) rendelete 3.§-a
d)  A köztemető használatának rendjéről  és a  temetkezési  tevékenységről  szóló 12/2004. (VI.1.) 
rendelet 24. §-a
e) A közterület használatáról szóló 10/1999. (IX.1.) rendelet 11.§ (3) bekezdése
f)  A köztisztaság  fenntartásáról  és  a  hulladékkezelési  közszolgáltatások  igénybevételéről  szóló 
15/2004. (VI.30.) rendelet 9.§ (1) és (2) bekezdése
g) A növények telepítési távolságáról szóló 13/2010. (IX.1) rendelet 6. §-a
h) A település zászlajáról és annak használatáról szóló 11/1999. (IX.29.) rendelet 4.§-a
i) A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 24/2010.(XII.30.) 
rendelet 12. §-a
j)  A  helyi  címer  és  zászló  alapításáról  és  használatának  rendjéről  szóló  6/1995.(VII.1.) 
rendelet 8. §-a.    
2.§. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba 
  

A képviselő-testület ülésének napja: 2012. május 30.

Bagó Ferenc                               Kovács Szabolcs
                       polgármester                                         jegyző 

A rendelet kihirdetve: 2012.....       

                                                                                 Kovács Szabolcs
                                                         jegyző


