Előterjesztés
A Képviselő-testület 2012. április 24-én 14 órától tartandó rendes ülésére az
önkormányzati rendeletek szabálysértési tényállásának hatályon kívül
helyezéséről
Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország Országgyűlése a 2012. évi II. törvénnyel új szabálysértési törvényt alkotott,
mely 2012. április 15-én lépett hatályba. Az új szabálysértési törvény 38. §-a szerint az
általános szabálysértési hatóság a fővárosi, megyei kormányhivatal. A szabálysértési
elzárással is büntethető szabálysértés miatt első fokon továbbra is a helyi bíróság jár el.
Eszerint az általános szabálysértési hatóság a jegyző helyett állami szerv lesz. Az új
szabálysértési törvény radikális változása az is, hogy a szabálysértési tényállások
megalkotására csak a törvényhozó jogosult, amiből következik, hogy a kormány és a
települési önkormányzatok nem állapíthatnak meg szabálysértési tényállást.
Indokolás a rendelethez:
Az új szabálysértési törvény – a 2012. évi II. törvény – 254. § (2) bekezdése kötelezi az
önkormányzatokat arra, hog az önkormányzati rendeleteikben meghatározott szabálysértési
rendelkezéseket helyezzék hatályon kívül 2012. május 31-ig. E rendelkezés alapján a
hatályban lévő önkormányzati rendeletek felülvizsgálata megtörtént.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezete megvitatni és elfogadni
szíveskedjen.
Gádoros, 2012. április 17.
Dr. Prozlik László
polgármester

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
…./2012. (IV. …) önkormányzati rendelete
az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési
rendelkezések hatályon kívül helyezéséről
Gádoros Nagyközség Önkormányzata 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 (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti
a) a köztisztaságról szóló 30/2000. (XII. 2) önkormányzati rendelet 18. §-a
b) a települési szilárd hulladék közszolgáltatás igénybevételéről szóló 22/2009. (XI. 26.)
önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése,
c) a közterületek használatáról szóló 19/1999. (XII. 2.) önkormányzati rendelet 17. § (1)
bekezdése
d) a parlagfű irtásról szóló 14/2000. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. §-a
e) az önkormányzat jelképei meghatározásáról, használatuk szabályozásáról szóló 9/1994.
(III. 25.) önkormányzati rendelt 6. és 7. §-a,
f) a temetőkről és a temetkezésről szóló 8/2000. (IV. 3.) önkormányzati rendelet 32. §-a,
g) a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 4/2004. (III. 22.)
önkormányzati rendelet 5. §-a.
2. §
Ez a rendelet 2012. április 27-én lép hatályba, és 2012. április 28-án hatályát veszti.

Gádoros, 2012. április 13.

Dr. Prozlik László
polgármester

Varga József
jegyző
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Varga József
jegyző

