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Meghívandó: -

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 2012. április 15-i 
hatályba lépése miatt az önkormányzatoknak felül kell vizsgálnia a szabálysértési
tényállásokat és következményeket tartalmazó rendeleteit.

A Szabs. tv. 254. § (2) bekezdése alapján „Az önkormányzatok 2012. május 31-ig kötelesek
hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési
rendelkezéseket.”

A fenti előírásnak megfelelően felülvizsgáltuk valamennyi rendeletünket. A 
felülvizsgálat során a szabálysértési rendelkezéseket tartalmazó rendeletek két
csoportba kerültek elkülönítésre az alapján, hogy a jogszabályszerkesztésről szóló 
IRM rendelet előírásainak megfelelnek-e. 

Ezen előterjesztésben a jogszabályszerkesztésnek megfelelő, szabálysértési 
szankciókat tartalmazó rendeletek módosításáról szóló rendelet-tervezet található,
mivel ez esetben nincs szükség a teljes rendelet átírására, elegendő csupán a 
szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről rendelkezni. 

A rendelet-tervezet négy rendelet módosításáról szól, ezek a következők: a települési 
szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és a környezet védelméről szóló, az 



épített és természeti környezet helyi védelméről szóló, a temetőkről és a 
temetkezésről szóló és a környezetvédelem helyi szabályairól szóló rendeletek. 

A módosítások nem jelentenek mást, mint az adott rendeletben a szabálysértési
tényállást és következményt tartalmazó szerkezeti egységek hatályon kívül
helyezését.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a rendelet 
tervezetet elfogadni szíveskedjék.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
az egyes szabálysértési tényállást tartalmazó
rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló

rendelet tervezetét elfogadja és …../2012. (….)
számon rendeletei közé iktatja.

Tapolca, 2012. május 21.

Császár László
polgármester



TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2012. ( ) önkormányzati rendelete

egyes szabálysértési tényállást tartalmazó rendelkezések hatályon kívül
helyezéséről  

(tervezet)

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. §

Hatályát veszti a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és a
környezet védelméről szóló 7/2005. (II. 18.) Kt. rendelete 39. §-a. 

2. §

Hatályát veszti az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló 11/2010. 
(VI. 21.) önkormányzati rendelet 12. A helyi védelemmel kapcsolatos előírások 
megsértése alcíme.

3. §

Hatályát veszti a temetőkről és a temetkezésről szóló 25/2010. (XII. 13.) 
önkormányzati rendelet 17. § (2)-(3) bekezdése.

4. §

Hatályát veszti a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.)
önkormányzati rendelet 8. Szabálysértési rendelkezések alcíme.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba és az azt követő napon 
hatályát veszti.

Tapolca, 2012. május 29.

                           Császár László                            Ughy Jenőné  
      polgármester           aljegyző



HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 
továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati 
rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...] 

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket”.

Az egyes szabálysértési tényállást tartalmazó rendelkezések hatályon kívül
helyezéséről szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak
várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az
alábbiak szerint összegezhetők: 

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.

A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet. 

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei
nincsenek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.



b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei

A rendelet megalkotásának szükségességét törvényi szabályozás, a
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdése kötelező előírása 
indokolja.
A Tervezet megalkotásának elmaradása sérti a törvény rendelkezését, így a
kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga után. A
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (3)
bekezdés c) pontja alapján a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásában
vizsgálja a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási, továbbá jogszabályon
alapuló döntési és feladat-ellátási (közszolgáltatási) kötelezettségének teljesítését.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.


