Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2012.(VI.1.) önkormányzati rendelete
egyes szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szabálysértésekről, a
szabálysértési eljárásról, és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II.
törvény 254. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) pontjában valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében egyes szabálysértési rendelkezések
hatályon kívül helyezéséről eljárva a következő rendeletet alkotja.
1. §
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a következő
szabálysértési rendelkezéseit:
a) A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről szóló 7/1995.(VIII.17.)
rendelet 9. § -a és az azt megelőző alcím.
b) A települési szilárd hulladék gyűjtéséről, szállításáról, kezeléséről és
ártalmatlanításáról szóló 16/1996.(XI.27.) rendelet 11. §-a.
c) A temetőkről és a temetési tevékenységről szóló 5/2001.(IV.28.) rendelet 18. §-a.
d) A közterületek tisztántartásáról szóló 1/2003.(I.31.) rendelet 3. §-a.
2. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő 3. napon
hatályát veszti.

Jankovits Ferencné
polgármester

dr. Molnár Erika
jegyző
Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon
megtörtént.
Bősárkány, 2012. június 1.
dr. Molnár Erika
jegyző

INDOKOLÁS
2012. április 15-én hatályba lépett a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról, és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (továbbiakban: Szabstv.),
mely alapjaiban változtatja meg a szabálysértési eljárásra vonatkozó szabályokat. A Szabstv.
hatálybalépéséig hatályos szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. tv. alapján önkormányzati
rendelet is megállapíthatott szabálysértést, azonban a Szabstv. 1.§ (1) alapján erre már csak
törvényben, kormányrendeletben van lehetőség. A Szabstv. 254.§ (2) bekezdésében kötelezi
az önkormányzatokat, hogy 2012. május 31-ig helyezzék hatályon kívül az önkormányzati
rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket.
Fentiek alapján indokolt a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési
rendelkezések hatályon kívül helyezése.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2012. április 15től hatályos 51.§ (4) bekezdése kimondja, hogy: „a helyi önkormányzat képviselő-testülete
önkormányzati rendeletben meghatározhat tiltott, közösségellenes magatartásokat. A helyi
önkormányzat képviselő-testülete e magatartás elkövetőjével szemben önkormányzati
rendeletben ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve százötvenezer forintig terjedő
közigazgatási bírság kiszabását rendelheti el, amely az önkormányzat saját bevételét képezi.
Ugyanezen jogszabály 143.§ (4) bekezdésének e) pontja felhatalmazza a helyi önkormányzat
képviselő-testületét, hogy rendeletben határozza meg a közösségellenes magatartásokat,
valamint a magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályait.

