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E l ő t e r j e s z t é s  

 

 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2012. május 31-én tartandó ülésére 

 

N a p i r e n d:  Egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek  

hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet-tervezetének megtárgyalása 

    

E l ő a d ó:  Zsombok Lajos polgármester 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Országgyűlés elfogadta a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényt (továbbiakban: törvény), mely rendelkezéseinek 

nagyobb része 2012. április 15-én lépett hatályba. 

A törvény 38.§ (1) bekezdése szerint 2012. április 15-étől az általános szabálysértési hatóság a 

fővárosi, megyei kormányhivatal. Ezt megelőzően az általános szabálysértési hatósági hatáskör a 

települési jegyzőknél volt. 

Az új törvény rendelkezéseit a hatályba lépése után elkövetett szabálysértésekre kell alkalmazni. 

 

A törvény 254.§ (2) bekezdése szerint az önkormányzatok 2012. május 31-ig kötelesek hatályon kívül 

helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket. 

Fentiek alapján megvizsgáltuk, hogy mely hatályos önkormányzati rendeleteink tartalmaznak 

szabálysértési rendelkezéseket és ezek kigyűjtését követően elkészült a rendelet-tervezet e 

rendelkezések hatályon kívül helyezésére. Tekintettel arra, hogy a képviselő-testület a május havi 

ülését a határnapon tartja, javaslom a rendelet azonnali kihirdetését. 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 51.§ (4) bekezdése felhatalmazást 

ad a helyi önkormányzat képviselő-testületének, hogy rendeletben határozza meg a tiltott, 

közösségellenes magatartásokat, valamint a magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság 

kiszabásának szabályait.  

E törvényi felhatalmazás alapján javasoljuk, hogy a Tisztelt Képviselő-testület a külön 

előterjesztésben foglaltak szerint tárgyalja meg az általunk beterjeszteni kívánt a tiltott, 

közösségellenes magatartásokról szóló rendelet-tervezetünket.  

 

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt rendelet-tervezet elfogadására. 

 

 

Lengyeltóti, 2012. május 23.            

 

                        Zsombok Lajos     

              polgármester  

 

 

Az előterjesztést készítette:   Jóváhagyta: 

 

 

Böröndi Franciska            Dr. Szatmári Ibolya 

hatósági irodavezető    jegyző 
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Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2012.(V.31.) önkormányzati rendelet-TERVEZETE     

 

Egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek  

hatályon kívül helyezéséről 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 

szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254.§ (2) bekezdésében, a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:                                                                                

 

 

1.§ 

Hatályát veszti 

1. Lengyeltóti Város jelképeiről és a jelképek használatáról szóló 6/1992.(V.28.) önkormányzati 

rendelet 12.§-a,                         

 

2. Az ebtartásról szóló 7/1997.(IV.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a,                                       

 

3. A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról 

szóló 1/2000.(I.20.) önkormányzati rendelet 29.§ - 30.§-a, 

 

4. A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 11/2000.(III.23.) önkormányzati rendelet 7.§ (1) 

bekezdése,  

 

5. „Helyi Építési Szabályzatá”-ról szóló 1/2004.(I.29.) önkormányzati rendelet 29.§ (2) 

bekezdése,                          

 

6. A települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 20/2006.(IX.29.) 

önkormányzati rendelet 11.§ (1) bekezdése,                       

 

7. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 

26/2007.(XII.21.) önkormányzati rendelet 33.§-a. 

 

 

2.§ 

 

Ez a rendelet 2012. május 31-én,……órakor lép hatályba, és 2012. június 1-én hatályát veszti.                    

 

 

Lengyeltóti, 2012. május 31.     

 

 

 

 

          Dr. Szatmári Ibolya               Zsombok Lajos 

                          jegyző      polgármester 

 

 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2012. május 31-én, ……órakor. 

  

              Dr. Szatmári Ibolya 

             jegyző 


