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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Magyar Közlöny 2012. évi 2. számában jelent meg, és 2012. április 15-én lépett hatályba 
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény, mely hatályon kívül helyezte szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. 
törvényt. A törvény 38. § (1) bekezdése értelmében 2012. április 15-től az általános szabálysértési 
hatóság a fővárosi, megyei kormányhivatal. A törvény által a hatáskörébe utalt szabálysértés miatt a 
szabálysértési hatóság jogkörében a rendőrkapitányság vagy az egyes feladatok ellátására 
létrehozott rendőri szerv, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve, a szabálysértési 
elzárással is büntethető szabálysértés miatt első fokon a helyi bíróság jár el.  

A törvény általános indoklása alapján az általános szabálysértési hatóság a jegyző helyett 
állami szerv – járási hivatal – lett. Figyelemmel azonban arra, hogy a kistelepülések közbiztonsági 
helyzete halaszthatatlan intézkedéseket követel, a 2012. április 15-ei hatályba lépés és a járási 
hivatalok felállítása között e jogkör átkerült a Kormányhivatalhoz. A jegyző általános szabálysértési 
hatósági jogköre megszünt. Annak érdekében, hogy a szabálysértési eljárásban részt vevők jogaikat 
a lakóhely, elkövetés helye, munkahely közelében gyakorolhassák a tervezet végrehajtási szabályok 
megalkotására ad lehetőséget. E felhatalmazás alapján kiadott jogszabály a járások 2013. januári 
megalakulásáig biztosítja majd, hogy az egyes eljárási cselekmények ne csak a kormányhivatalok 
központi ügyintézési helyszínein legyenek elvégezhetők.  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2012. április 
15-én hatályba lépett 51. § (4) bekezdése úgy rendelkezik, 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.” A 146/A § 
értelmében „az 51. § (4) bekezdésében meghatározott közigazgatási bírság kiszabásával 
kapcsolatos hatáskör a jegyzőre is átruházható.” 

A jogszabály végrehajtásának részletes szabályairól rendelkező önkormányzati rendelet 
tervezetét a 2012. júniusi testületi ülésre terjesztjük a T. Képviselő-testület elé.  
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A szabálysértési törvény rendelkezései értelmében csak törvény állapíthat meg új 
szabálysértési tényállást, önkormányzati rendelet nem. Ennek következtében a törvény 254. § (2) 
bekezdése értelmében az önkormányzatok 2012. május 31-ig kötelesek hatályon kívül helyezni az 
önkormányzati rendeletben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket. 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének alábbi rendeletei tartalmaznak szabálysértési 
rendelkezéseket: 

 
• A környezet védelmének egyes helyi szabályozásáról szóló 13/1999. (IV. 30.) 

önkormányzati rendelet 
• A szennyvízcsatorna rákötések ösztönzéséről szóló 10/2001. (III.1.) önkormányzati rendelet 
• A köztisztaság fenntartásáról szóló 9/2002. (II.29.) önkormányzati rendelet 
• A közterület-használatról szóló 23/2006. (VI.30.) önkormányzati rendelet 
• A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet 
• A közterületek, településrészek elnevezéséről, azok jelöléséről, a házszámozás rendjéről, 

valamint a művészeti alkotások közterületi elhelyezéséről szóló 33/2008. (X. 1.) 
önkormányzati rendelet 

• A zajvédelem helyi szabályairól szóló 20/2009. (VI.26.) önkormányzati rendelet 
• A fás szárú növények pótlási kötelezettségéről, valamint a kompenzáció mértékéről szóló 

8/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 
• Az állattartás helyi szabályairól szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 
• Békés Város jelképeiről és a helyi elismerések adományozásáról szóló 23/2011. (VIII. 26.) 

önkormányzati rendelet 
 

A rendelet hatásvizsgálata: 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §. (2) bekezdésében meghatározott 
hatásvizsgálati szempontok közül a jogszabály megalkotásának szükségességével, a jogalkotás 
elmaradásának várható következményeivel kell foglalkozni.  A hatályon kívül helyezés indoka, 
hogy az önkormányzati rendeletek összhangban legyenek a magasabb szintű jogszabályok 
rendelkezéseivel. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezet 
elfogadását.  

 
 

Békés, 2012. május 17. 
 
 
 

    Izsó Gábor 
  polgármester 

 

Jogi ellenjegyző 

 

Pénzügyi ellenjegyző 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

……/….… (… . …) 

ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t e 

AZ EGYES ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK SZABÁLYSÉRTÉSI 

RENDELKEZÉSEINEK HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉR ŐL 

(TERVEZET) 

 

Békés 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 l) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő - testületének a környezet védelmének 

egyes helyi szabályozásáról szóló 13/1999. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 3. § -a. 

2. § Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő - testületének a szennyvízcsatorna 

rákötések ösztönzéséről szóló 10/2001. (III.1.) önkormányzati rendelet 4. § -a. 

3. § Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő - testületének a köztisztaság 

fenntartásáról szóló 9/2002. (II.29.) önkormányzati rendelet 44. § (2) – (4) bekezdése. 

4. § Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő – testületének a közterület-használatról 

szóló 23/2006. (VI.30.) önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdése, 21. § (4) bekezdése. 

5. § Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő - testületének a temetőkről és a 

temetkezés rendjéről szóló 16/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdése. 

6. § A közterületek, településrészek elnevezéséről, azok jelöléséről, a házszámozás rendjéről, 

valamint a művészeti alkotások közterületi elhelyezéséről szóló 33/2008. (X. 1.) önkormányzati 

rendelet 13. §-a. 

7. § Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő - testületének a zajvédelem helyi 

szabályairól szóló 20/2009. (VI.26.) önkormányzati rendelet 6. § -a. 

8. § A fás szárú növények pótlási kötelezettségéről, valamint a kompenzáció mértékéről szóló 

8/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. § -a. 
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9. § Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő - testületének az állattartás helyi 

szabályairól szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 13.§ -a. 

10. § Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő - testületének Békés Város jelképeiről 

és a helyi elismerések adományozásáról szóló 23/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet X. 

fejezete. 

11. § Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a zajvédelem helyi 

szabályairól szóló 20/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2011. (II. 25.) 

önkormányzati rendelete. 

12. § Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használatról 

szóló 23/2006. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 35/2009. (X. 2.) 

önkormányzati rendelete. 

13. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

B é k é s, 2012. május 24. 
 
 
   Izsó Gábor  Tárnok Lászlóné  
 Polgármester                                                                jegyző 
 
 
 
A rendelet kihirdetésre került: 2012. május ..…–én 
 
 
 
Tárnok Lászlóné  
   jegyző  


