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Tisztelt Képviselő-testület!
Az országgyűlés 2011. december 23-i ülésnapján fogadta el a szabálysértésekről, a
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
II. törvényt (továbbiakban: Szt.). A jogszabály 2012. április 15-én lépett hatályba,
amelynek alapján valamennyi körzetközponti hivatalban– leendő járásszékhelyen –
felálltak azok a Kormányhivatalhoz tartozó csoportok, ahol szakképzett tisztviselők
intézik a szabálysértési ügyeket. Ezáltal a települési jegyző hatásköréből kikerült ez a
feladat, illetőleg a települési önkormányzatok azon jogát is megvonta, amelynek
alapján szabálysértési tényállást határoztak meg helyi rendeleteikben.
Az Szt. 1. § (1) bekezdése szerint: „Szabálysértés az a törvény által büntetni rendelt
tevékenység vagy mulasztás, amely veszélyes a társadalomra.”
E rendelkezés alapján a jövőben szabálysértési tényállásokat önkormányzati rendelet
nem állapíthat meg. Az Szt. 254. § (2) bekezdése előírja, hogy az önkormányzatok
2012. május 31-ig kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben
meghatározott szabálysértési rendelkezéseket.
Az önkormányzat szabálysértési tényállásokat tartalmazó hatályos rendeletei az
alábbiak:
1. Helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről szóló
5/1996.(VIII.13.) számú rendelete.
2. A köztemetők rendjéről, használatuknak, igénybevételüknek szabályairól szóló
7/1999. (XII.22.) számú rendelete.
3. Az állattartásról szóló 4/2001. (II.12.) sz. rendelete.
Ugyanakkor a szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezésével nehezebb
lesz kikényszeríteni a jogkövető magatartást. Ennek megoldására lehetőséget biztosít
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, melynek
51.§ (4) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati
rendeletben meghatározhat tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokat.
A helyi önkormányzat képviselő-testülete e magatartások elkövetőjével szemben
önkormányzati rendeletben ötvenezer forintig terjedő pénzbírság (igazgatási bírság)
kiszabását rendelheti el.

E törvény 143.§ (4) bekezdés e) pontja felhatalmazza a helyi önkormányzat
képviselő-testületét, hogy rendeletben határozza meg a tiltott, kirívóan
közösségellenes magatartásokat, valamint e magatartások elkövetőjével szembeni
pénzbírság kiszabásának szabályait. Az erre vonatkozó előterjesztést megfontolásra
ajánlom, hisz településünkön eddig sem fordult elő kirívó magatartás. Álláspontom
szerint a helyi közösség életében még működik az az egészséges norma szerinti
kontroll, amely a kirívó magatartást kirekesztené. Az idősebbek példamutató
viselkedése követendő a fiatalabb generációk számára, szerencsére még nem
tapasztaltunk olyan problémákat, amelyekkel az ország több települése ma már nem
tud mit kezdeni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és
döntésüket meghozni szíveskedjenek!
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Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésében, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §
(1)
Hatályát veszti a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről
szóló 5/1996.(VIII.13.) számú rendelet 9. §-a.
(2)
Hatályát veszti a köztemetők rendjéről, használatuknak, igénybevételüknek
szabályairól szóló 7/1999. (XII.22.) számú rendelet 12.§-a.
(3)

Hatályát veszti az állattartásról szóló 4/2001. (II.12.) sz. rendelet 11. §-a.
2. §

E rendelet 2012. június 01. napján hatályba, és 2012. június 04-én hatályát veszti.
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