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E L ŐT E R J E S Z T É S 

 
Tárgy:  Javaslat az egyes önkormányzati rendeletekben meghatározott 

magatartások tiltott, közösségellenes magatartássá nyilvánításáról, 
és a közigazgatási bírság kiszabásának szabályairól szóló rendelet 
elfogadására 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az új szabálysértési törvény, melyet a szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv.-
nyel (Sztv.) hirdettek ki, - 2012. április 15-én lépett hatályba. 
 

Az Sztv. 2012. április 15-i hatálybalépésekor folyamatban levő szabálysértési 
eljárásokat és azok végrehajtását a jegyzőnek kell még a régi szabálysértésekről 
szóló 1999. évi LXIX. törvény alapján lefolytatni, illetve végrehajtani.  

2012. április 15-e után az általános szabálysértési hatóságok a fővárosi, megyei 
kormányhivatalok. Szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés miatt 
első fokon továbbra is a helyi bíróság jár el. (Sztv. 38. §)  

2013. január 1-jétől - minden bizonnyal a kormányhivatal törzshivatalától 
elkülönülten működő járási hivatalok „belépésével" gyakorlatilag háromra nő a 
szabálysértési hatóságok száma.  

Az új törvény kimondja, hogy az önkormányzatok 2012. május 31-ig 
kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeltekben 
meghatározott szabálysértési rendelkezéseket. A jövőben csak törvény 
nyilváníthat valamely cselekményt, mulasztást büntethetővé, 
önkormányzati rendelet nem. Ebből az következik, hogy a 2012. április 15-e 
után elkövetett olyan szabálysértések, amelyeket önkormányzati rendelet állapít 
meg, már nem bírálhatóak el. Ez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha az 
adott önkormányzat valamely okból nem, vagy nem határidőben tesz eleget a 
hatályon kívül helyezési kötelezettségének, s továbbra is hatályban marad olyan 
rendelkezése, amely szabálysértési tényállást állapít meg. Az ilyen 
cselekmények miatt indult szabálysértési eljárásokat meg kell szüntetni.  

A jogalkotó nem hagyja azonban eszköz nélkül az önkormányzatokat a jövőben 
sem. Szabálysértési tényállás megalkotására nem lesznek ugyan jogosultak, de a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.( Ötv.) 
2012. április 15-től hatályos 51. § (4) bekezdése egy új lehetőséget kínál az 
önkormányzatok számára. A hivatkozott jogszabályhely a következőket mondja 
ki:  



„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 pénzbírság, illetve 
százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabását rendelheti el, 
amely az önkormányzat saját bevételét képezi." 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény 94/A.§ (4) bekezdése alapján, ha törvény vagy 
önkormányzati rendelet lehetővé teszi, azoknál a jogsértéseknél, amelyek 
esetében közigazgatási bírság kiszabásának van helye, - a 94.§-ban foglalt 
előírások keretei között – a hatóság helyszíni bírságot szabhat ki, ha a helyszíni 
intézkedés alkalmával az ügyfél a jogsértést teljes mértékben elismeri.  

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1.§ (8) bekezdése 
szerint a felügyelő az e törvényben meghatározott feladatai ellátása során a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 51.§ (4) bekezdése szerinti 
önkormányzati rendeletben meghatározott helyszíni bírságot szabhat ki. 

Budakalász Város Önkormányzata hatályos rendeletei közül 7 tartalmaz 
szabálysértési rendelkezést, melyeket a törvényi előírásnak megfelelően 
módosítani szükséges. 
 
Fentiek alapján az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési 
rendelkezések hatályon kívül helyezése szükséges, ugyanakkor lehetőség nyílt 
arra, hogy az eddigi szabálysértési eljárás során szankcionált magatartási 
formákat a képviselő-testület tiltott, közösségellenes magatartásokká nyilvánítsa 
és a magatartások elkövetéséhez közigazgatási bírság kiszabását rendelje. A 
bírságolásra közigazgatási eljárásban kerül sor, az eljárás során széles körben 
szükséges az ágazati jogszabályok ismerete és alkalmazása, ezért indokolt a 
hatáskör jegyzőre történő átruházása. ( Az Ötv. 51.§ (4) bekezdésében 
meghatározott közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskör a 
jegyzőre is átruházható.) 
 
Az önkormányzat szabálysértési tényállásokat tartalmazó hatályos rendeletei az 
alábbiak: 
 
1./ Budakalász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2001.(I.31.) sz. rendelete az állatok tartásáról 
2./ Budakalász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2004.(IV.30.) sz. rendelete a közterületek rendjéről 
3./ Budakalász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2000. (VI. 
30.) Kpvt. rendelete a Budakalász Nagyközség Önkormányzata tulajdonában 
álló temetőkre, és a temetkezési tevékenységre vonatkozó szabályokról 



4./ Budakalász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2007.(II.21.) számú rendelete, a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás 
rendjéről, a települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és 
ártalommentes elhelyezésére vonatkozó helyi közszolgáltatás kötelező 
igénybevételéről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról  
5./ Budakalász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a Budakalász 
név felvételéről és használatáról szóló 15/2008.(IV.11.) sz. Kpvt. rendelete 
6./ Budakalász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2003. 
(XII.8.) sz. rendelete a közterület-, utca- és településrész nevek megállapításáról, 
valamint a házszámozás rendjéről 
7./ Budakalász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
Önkormányzatának 15/2009.(III.25.) önkormányzati rendelete a dohányzás 
tilalmáról  
 
A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 
forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény többszöri 
módosítása miatt szükségessé vált a dohányzás tilalmáról szóló rendeletünk 
felülvizsgálata is. A rendeletünkben szabályozottakat az Országgyűlés törvénybe 
iktatta, és mivel az Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdése szerint önkormányzati 
rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes, valamint a jogalkotásról szóló 
2010. évi CXXX. törvény 3.§-a szerint  „A szabályozás nem lehet 
indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételhető 
meg az Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály 
az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes.”, ezért az önkormányzati rendeletet 
hatályon kívül kell helyezni. 
 
melléklet:  rendelet-tervezet 
  indokolás 
  hatástanulmány 

 
 

Rendeletalkotási javaslat 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 
közigazgatási bírsággal sújtható tiltott, közösségellenes magatartásokról és a 
közigazgatási bírság kiszabásának szabályairól szóló  ../2012.(..)  önkormányzati 
rendeletét. 
 
Budakalász, 2012. május 15. 
 

Rogán László 
polgármester 

 



rendelet-tervezet melléklet 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
../2012.(V.31.) önkormányzati rendelete  

a közigazgatási bírsággal sújtható tiltott, közösségellenes magatartásokról 
és a közigazgatási bírság kiszabásának szabályairól 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§(4) bekezdés e.) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
16.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a közigazgatási 
bírsággal sújtható tiltott, közösségellenes magatartásokról és a közigazgatási 
bírság kiszabásának szabályozására a következőket rendeli el:  
 

1. Általános rendelkezések 
1.§ 

 
A rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetre (továbbiakban: aki), aki Budakalász 
Város közigazgatási területén az e rendeletbe ütköző cselekmények valamelyikét 
követi el.  

 
2. Állattartási szabályok megszegése 

2.§ 
 

(1) Aki Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének az állatok 
tartásáról szóló 2/2001.(I.31.) rendelete szabályainak megszegésével 
a) az állatát a rendeletben foglaltaktól eltérően tartja 
b) rendeletben felsorolt állatoktól eltérő állatokat, vagy a megengedettnél 

több állatot tart 
c) az állatot a rendeletben tiltott helyre beengedi vagy beviszi 
d) a lakóház közös használatú helyiségeiben, udvarán és a közterületen az 

eb által okozott szennyeződést nem távolítja el 
e) az ebet a rendeletben foglaltaktól eltérően tartja, vezeti 
százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő 

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) alkalmazásával ötvenezer 
forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki. 

 
 



3. Közterület engedély nélküli használata 
3.§ 

 
(1) Aki Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

közterületek rendjéről szóló 12/2004.(IV.30.) rendelete területi hatálya alá 
tartozó közterületet a jogszabályban meghatározott rendeltetéstől eltérően a 
jogszabályban előírt engedély, hozzájárulás vagy megállapodás nélkül 
illetve attól eltérő módon vagy azt meghaladó mértékben használja  

(2) az (1) bekezdés szerinti rendelet 2.§ -ában meghatározott közterület részre 
vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti 

(3) a közterületet, a külterületi kiránduló és táborozó helyeket beszennyezi, 
szemetet, hulladékot, szennyező vagy egészségre ártalmas anyagot kiönt, 
elszór vagy eldob 

(4) a patak medrébe, rézsűjébe szemetet, hulladékot bedob, elhelyez 
(5) avar és a kerti zöldhulladék égetésére vonatkozó korlátozó rendelkezést 

nem tartja be 
százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

 
(6) Az (1)-(5) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-

felügyelő a Ket. alkalmazásával ötvenezer forintig terjedő helyszíni 
bírságot szabhat ki. 

 
 

 
4. Üzletek nyitvatartási rendjének megszegése 

4.§ 
 

(1) Aki a kis- és nagykereskedelmi üzletek vagy vendéglátó üzletek 
nyitvatartási idejére vonatkozó korlátozást megszegi 
százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő 

a Ket. alkalmazásával ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat 
ki. 

 
5. Temető rendjének megszegése 

5.§ 
 

(1) Aki Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 
Önkormányzat tulajdonában álló temetőkre, és a temetkezési tevékenységre 
vonatkozó szabályokról szóló 20/2000. (VI. 30.) Kpvt. rendelete 
szabályainak megszegésével 



a) a sírhelyek gondozása során keletkező hulladékot nem az üzemeltető 
által kijelölt tároló helyen helyezi el 

b) a temetőbe kutyát visz be 
százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő 

a Ket. alkalmazásával ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat 
ki. 

 
 

6. Települési szilárd hulladékkezelés rendjének megszegése 
6.§ 

 
(1) Aki Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi 

hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a települési szilárd hulladék 
összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó 
helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről és a közszolgáltatás díjának 
megállapításáról szóló 8/2007.(II.21.) számú rendelete szabályainak 
megszegésével 
a) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos jogszabályokban foglalt 

nyilvántartási feladatokhoz kapcsolódó bejelentési kötelezettségét 
határidőre nem teljesíti, illetve valótlan adatot közöl 

b) a közszolgáltatás igénybevétele alóli mentesülésére vonatkozó 
bejelentési és igazolási kötelezettségének nem tesz eleget 

c) a hulladék elhelyezése során a környezetet szennyezi 
d) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékának kezeléséről nem az arra 

jogosult közszolgáltató közreműködésével gondoskodik 
százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

 
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott cselekmény miatt a közterület-

felügyelő a Ket. alkalmazásával ötvenezer forintig terjedő helyszíni 
bírságot szabhat ki. 

 
7. Budakalász név jogosulatlan felvétele és használata 

7.§ 
 

Aki Budakalász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a 
Budakalász név felvételéről és használatáról szóló 15/2008.(IV.11.) Kpvt. 
rendeletben foglalt szabályainak megszegésével a közigazgatási megjelölést 
vagy nevet a rendeletben foglalt rendelkezésektől eltérően veszi fel vagy 
használja százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

 
 



8. Házszámozás rendjének megszegése 
8.§ 

 
(1) Aki Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének közterület-, 

utca- és településrész nevek megállapításáról, valamint a házszámozás 
rendjéről szóló 19/2003. (XII.8.) rendeletben foglalt szabályainak 
megszegésével az utcanév táblát, házszámtáblát, emléktáblát megrongálja, 
beszennyezi, eltakarja, megszűnteti, jogtalanul kihelyezi vagy eltávolítja  
százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő 

a Ket. alkalmazásával ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat 
ki. 

 
9.  Az önkormányzat jelképeinek jogosulatlan használata 

9.§ 
 

Aki Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Budakalász 
Nagyközség Önkormányzatának jelképeiről, címeréről és zászlajáról szóló 
27/2008. (VII.11.) számú rendeletében meghatározott jelképeit jogosulatlanul 
vagy az engedélytől eltérő vagy a közösséget sértő módon használja fel 
százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 
 

10.  Eljárási szabályok 
10.§ 

 
(1) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 146/A.§-a alapján az e rendeletben meghatározott közigazgatási 
bírság kiszabásával kapcsolatos eljárásban átruházott hatáskörben a jegyző 
jár el. 

(2) Az e rendelet hatálya alá tartozó eljárások során az alábbi eltérésekkel a 
Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni: 
a) a közigazgatási bírság helyett figyelmeztetés alkalmazható, ha a 

cselekmény az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú és a 
figyelmeztetéstől is kellő visszatartó hatás várható, 

b) fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságot vagy helyszíni bírságot 
csak abban az esetben lehet kiszabni, ha önálló jövedelemmel 
rendelkezik, vagy amennyiben az önálló jövedelemmel nem rendelkező 
fiatalkorú annak megfizetését vállalja, 

c) abban az esetben, ha a fiatalkorúval szemben a b) pontban foglaltakra 
tekintettel közigazgatási bírságot kiszabni nem lehet, vele szemben 
figyelmeztetés intézkedést kell alkalmazni, 



d) ha a fiatalkorúval szemben előreláthatólag közigazgatási bírság 
kiszabására kerül sor, a fiatalkorú meghallgatásától nem lehet 
eltekinteni, 

e) a fiatalkorú meghallgatásáról törvényes képviselőjét értesíteni kell, 
f) a fiatalkorút lehetőség szerint törvényes képviselője jelenlétében kell 

meghallgatni.  
 
 

11.  Záró rendelkezések 
11.§ 
 
 

(1) Ez a rendelet 2012. május 31-én … óra….perckor lép hatályba. 
(2) Rendelkezéseit a hatálybalépése után elkövetett cselekményekre kell 

alkalmazni. 
 

12.§ 
 

Hatályát veszti 
a) Budakalász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az állatok 

tartásáról szóló 2/2001.(I.31.) rendelete 16.§-a  
b) Budakalász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a 

közterületek rendjéről szóló 12/2004.(IV.30.) rendelete 20.§ (1) 
bekezdése 

c) Budakalász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a 
Budakalász Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló temetőkre, és 
a temetkezési tevékenységre vonatkozó szabályokról szóló 20/2000. (VI. 
30.) Kpvt. rendelete 17.§ (1)-(2) bekezdése 

d) Budakalász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi 
hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a települési szilárd hulladék 
összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó 
helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről és a közszolgáltatás 
díjának megállapításáról szóló 8/2007.(II.21.) számú rendelete 11.§ (1) 
b),c),d) és e) pontja  

e) Budakalász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a 
Budakalász név felvételéről és használatáról szóló 15/2008.(IV.11.) Kpvt. 
rendelete 9.§-a 

f) Budakalász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a 
közterület-, utca- és településrész nevek megállapításáról, valamint a 
házszámozás rendjéről szóló 19/2003. (XII.8.) rendelete 28.§-a 

g) Budakalász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a 
dohányzás tilalmáról szóló 15/2009.(III.25.) önkormányzati rendelete 



h) Budakalász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az új 
szabálysértési törvény hatályba lépését követően szükségessé vált egyes 
rendeletmódosításokról szóló 18/2000.(VI.30.) rendelete.  

 
 
 
 
 
 Rogán László  dr. Molnár Éva 
 polgármester jegyző 
 
 
Záradék: 
 
A rendeletet a Képviselő-testület a 2012. május 31-ei ülésén fogadta el, 
kihirdetése 2012. május 31-én …óra….perckor megtörtént. 
 
 
dr. Molnár Éva 
jegyző 



INDOKOLÁS 
 
 

a közigazgatási bírsággal sújtható tiltott, közösségellenes magatartásokról 
és a közigazgatási bírság kiszabásának szabályairól szóló rendelet-

tervezethez 
 
 
Általános 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 változtatta meg a szabálysértési eljárásra vonatkozó szabályokat. A Szabstv. 
hatálybalépéséig hatályos szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény (továbbiakban: 
Sztv.) alapján önkormányzati rendelet is megállapíthatott szabálysértést, azonban a Szabstv. 
1. § (1) bekezdése alapján ajövőben erre csak törvényben lesz lehetőség. 
 
A Szabstv. 254. § (2) bekezdésében kötelezi az önkormányzatokat, hogy 2012. május 31-ig 
helyezzék hatályon kívül az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési 
rendelkezéseket. A Szabstv. a 2012. április 15. előtt elkövetett szabálysértések, illetve a 
Szabstv. hatálybalépésekor folyamatban lévő szabálysértési eljárások és szabálysértési 
végrehajtási eljárások – melyek a marasztaló határozat jogerőre emelkedését követő 2 évig is 
tarthatnak - vonatkozásában fenntartja a jegyző hatáskörét. Az utóbbi években az - amúgy is 
emelkedő számú - lefolytatott szabálysértési eljárások egyre nagyobb részét az önkormányzati 
rendeletekbe ütköző szabálysértések adták. Ezek olyan magatartásokat szabályoznak, melyek 
szankcionálatlansága komolyan veszélyeztetheti egy adott terület rendjét, az ott élő illetve 
dolgozó polgárok nyugalmát. Ezért a szabálysértési szankciók kiesését követően 
mindenképpen szükséges más formában gondoskodni a szabályozásról. 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2012. április 
15-től 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.” 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény143. § (4) 
bekezdés e.) pontja felhatalmazza a helyi önkormányzat képviselő testületét, hogy rendeletben 
határozza meg a közösségellenes magatartásokat, valamint a magatartás elkövetőjével 
szembeni pénzbírság kiszabásának szabályait. 
 

Részletes indokolás 
 
Az 1. §-hoz: 
A rendelet területi és személyi hatályát határozza meg. 
 
A 2. §-hoz: 
A szabálysértési szankció helyett az új törvényi szabályozás alapján igazgatási bírsággal sújtja 
az állatok tartásáról szóló rendelet szabályainak megszegőit. 
 



A 3. §-hoz: 
Ez a szakasz azon esetekre vonatkozik, amikor a közterület rendeltetéstől eltérő használata 
indokolt célra irányulhat, azonban ezt a közterület rendje és a lakosság szükséges mértéket 
meg nem haladó zavarása érdekében csak az erre vonatkozóengedély, hozzájárulás, 
megállapodás alapján illetve annak keretei között lehet megtenni. A szankció akkor 
alkalmazható, ha a rendeltetéstől eltérő használatra engedély birtokában lehetőség lenne, de ez 
az engedély hiányzik, vagy annak kereteit túllépik. 
 
Ez a szakasz a közterület tisztántartására vonatkozó kötelezettségét nem teljesítő, azt 
beszennyező, és az égetési rendelkezést be nem tartókra is vonatkozik . A lakosság érdekében 
a közterület rendjének fenntartása szükségessé teszi, hogy ilyen esetben is legyen eszköz a 
közterület tisztántartásának kikényszerítésére. 
 
A 4. §-hoz: 
A lakossággal kapcsolatos érdekek indokolják a település egy részén az üzletek nyitvatartási 
idejének korlátozását. Ennek biztosítására, valamint a köznyugalom érdekében a vendéglátó 
üzletek nyitvatartási idejének korlátozását szabályozó rendelkezések betartatása érdekében 
szükséges a szankcionálás. 
 
Az 5.§-hoz: 
Ez a szakasz a temető tisztántartásával, a sírhelyek gondozásával, a hulladék kijelölt helyre 
történő elhelyezésével ellentétes magatartás szankcionálását tartalmazza. 
 
A 6.§-9.§-hoz: 
A magatartásokat tiltó önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezett szabálysértési 
szankciói helyett az új törvényi szabályozás alapján igazgatási bírsággal sújtja e rendeletek 
szabályainak megszegőit. 
 
A 10.§-hoz: 
Az eljárási szabályok túl részletes meghatározása jelenleg nem indokolt, mivel a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CLX. 
törvény módosítása várható. Vannak olyan eljárási kérdések, melyek országos szintű 
szabályozása indokolt és várható, ezért részletes eljárási szabályok megalkotása az országos 
szabályozás kialakítását követően célszerű. 
Nem kerülhető azonban meg a fiatalkorúakkal szembeni eljárás szabályozása, mivel ennek 
hiánya 2012. április 15-ét követően az eljárás lefolytatását akadályozza. 
 
A 11. §-hoz: 
A rendelet hatálybelépéséről rendelkezik.  
 
A 12. §-hoz: 
A Szabstv. 254. § (2) bekezdésének megfelelő rendelkezéseket tartalmazza. A hivatkozott 
jogszabály előírja, hogy az önkormányzatok 2012. május 31-ig kötelesek hatályon kívül 
helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket. 



Hatástanulmány 
 
 

1. Rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

A rendelet egyes magatartásokat – amelyek kirívóan közösségellenesek, és magasabb szintű 
jogszabály nem minősít bűncselekménnyé, szabálysértéssé, illetve nem szankcionál más 
módon- tiltott, közösségellenes magatartássá nyilvánítja, mely alkalmazásával a közrend, 
közbiztonság fenntartása, javítása várható.  

A rendelet alapján kiszabható igazgatási bírságból származó bevétel az önkormányzatot illeti 
meg. 

 

2. Rendelet környezeti és egészségi következményei: 

A rendeletnek egészségi következményei nincsenek. 

 

3. Rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

Az önkormányzat által tiltott magatartások egy rendeletben szabályozottá válnak. 2012. 
április 15. napjától a Kormányhivatalok az általános szabálysértési hatóságok, ezért a 
szabálysértési ügyintézés elválik az önkormányzattól. Az új szabálysértési törvény hatályba 
lépésével a folyamatban levő szabálysértési eljárásokat és azok végrehajtását a 
szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény alapján kell lefolytatni, illetve végrehajtani. 
Az önkormányzati rendeletben foglalt tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokkal 
kapcsolatos eljárások lefolytatása a polgármesteri hivatal szervezetén belül valósul meg. 
 
 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. tv. hatályba lépésével csak törvény állapíthat meg szabálysértést, ezért az 
önkormányzati rendeletekben meghatározott magatartási szabályok egy részének 
szankcionálása jelen rendelet megalkotásának hiányában elmaradhat. 

 
5.  Rendelet a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételek:  
 

Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket adottak. 

 


