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9 .  N a p i r e n d  
 
 

E LŐT E R J E S Z T É S  é s  e l ő z e t e s  h a t á s t a n u l m á n y  
Önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezése 

és egyes önkormányzati rendelkezések módosítása 
 
 
Tisztelt képviselő-testület! 
 
 
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 
törvény 2012. április 15-én hatályba lépő 254.§ (2) bekezdése értelmében az önkormányzatok 2012. május 31-ig 
kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket. 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 2012. április 
15-én hatályba lépő 51.§-ának (4) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati 
rendeletben meghatározhat tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokat. A helyi önkormányzat képviselő-
testülete e magatartás elkövetőjével szemben önkormányzati rendeletben ötvenezer forintig terjedő pénzbírság 
(igazgatási bírság) kiszabását rendelheti el. 
 
A fenti törvényi rendelkezés alapján az előterjesztett rendelet-tervezetben javasoljuk az önkormányzati 
rendeletben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezését. 
A szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezése mellett javasoljuk az avar és kerti hulladékok nyílttéri 
égetéséről szóló 2/2007. (III.22.) önkormányzati rendelet 9.§-ának hatályon kívül helyezését is, tekintettel arra, 
hogy a rendelkezés a védett természeti területen történő avar égetésének engedélyezését a jegyző hatáskörébe 
utalja, mely rendelkezés jogszabálysértő, egyrészt azon indokból, hogy a képviselő-testület nem jogosult a jegyző 
hatáskörébe feladatkört adni, másrészt az égetéssel, tűzvédelemmel kapcsolatos hatáskörök más jogszabályok által 
kerülnek szabályozásra. 
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének egyes rendeletei módosítást igényelnek. A rendelet-
tervezet a következő rendelet-módosításokat tartalmazza: 
Az önkormányzat közművelődési feladatiról, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 8/2002. 
(VIII.22.) önkormányzati rendelet a közművelődési tevékenység színtereként a Faluházat rögzíti. A 
rendeletalkotás óta eltelt időszakban a településen elkészült és működik az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér, az 
un. Közösségi Ház, mely szintén kiemelkedő, sőt elsődleges funkciót tölt be a település kulturális és 
közművelődési életében, ezért javasoljuk a rendelet kiegészítését, és a Közösségi Ház, mint közművelődési színtér 
rendeletben történő rögzítését.  
 
 
Kérjük a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
 
Tolmács, 2012. május 22.    
 
 

Tisztelettel:  
 
 

 Hajnis Ferenc  
 polgármester 
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Tolmács Község Önkormányzat Képviselő – testületének 

…../2012. (V…….) 

Önkormányzati RENDELETE 

az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül 
helyezése, és egyes önkormányzati rendelkezések módosítása 

 
( t e r v e z e t )  

 
 
Tolmács Község Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) képviselő-testülete (továbbiakban: 
képviselő-testület) Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdése alapján, a 
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. 
évi II. törvény 254.§ (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében  eljárva a következőket rendeli el.  

  
 
1.§ Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének alábbi rendelkezései hatályukat vesztik: 

a) a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 6/2002. (VII.19.) önkormányzati 
rendelet 17.§-a; 

b) a Község jelképeinek megállapításáról és használatának rendjéről szóló 7/2005. (VIII.09.) 
önkormányzati rendelet 11.§-a; 

c) az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 2/2007. (III.22.) önkormányzati 
rendelet 9-10.§-a; 

d) a helyi építészeti értékek védelméről szóló 6/2008. (XII.18.) önkormányzati rendelet 9.§-
a; 

e) az állattartásról szóló 5/2010. (VI.17.) önkormányzati rendelet 19.§-a; 
f) a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 12/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet 20.§-a; 
g) a közterületek tisztántartásáról szóló 13/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet 6.§-a; 
h) a közterület használatáról szóló 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 13.§-a. 

 
2.§ (1) Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat közművelődési 

feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 8/2002. (VIII.22.) 
önkormányzati rendelet (1) § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„a) a Faluház és a Közösségi Ház kulturális és közművelődési szolgáltatásainak 
igénybevételére”. 

(2) Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat közművelődési 
feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 8/2002. (VIII.22.) 
önkormányzati rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3.§ A rendelet hatálya Tolmács Község Önkormányzat által fenntartott Faluház, valamint 
Közösségi Ház, mint kulturális és közművelődési tevékenységet is ellátó intézmény 
támogatására terjed ki.” 

(3) Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat közművelődési 
feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 8/2002. (VIII.22.) 
önkormányzati rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5.§ Az önkormányzat a 4.§-ban foglalt feladatai ellátása érdekében Faluház, valamint 
Közösségi Ház elnevezéssel kulturális és közművelődési tevékenységre alkalmas terekkel 
és könyvtárral rendelkező épületet tart fenn, amely az önkormányzat hivatalának 
tevékenysége mellett biztosítja a kulturális élet és művelődés feltételeit.” 

(4) Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat közművelődési 
feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 8/2002. (VIII.22.) 
önkormányzati rendelet 7.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„7.§ (1) Az önkormányzat a 4.§ szerinti feladatok ellátása érdekében biztosítja a kulturális és 
közművelődési tevékenység színtereként szolgáló Faluház és Közösségi Ház épületének 
üzemeltetési költségeit, valamint a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket.” 

 
3.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
Tolmács, 2012. május 22. 
 
 
 
 Hajnis Ferenc Torma Andrea 
 polgármester  körjegyző 

 
 
 

Kihirdetési záradék:  
 
A rendelet kihirdetve: 2012. május…….-én 
 
 
 
 Torma Andrea 
 körjegyző 
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 a ……/2012. (………….) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a  
az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezése 
 
 

Általános indokolás 
 
 
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. 
évi II. törvény 2012. április 15-én hatályba lépő 254.§ (2) bekezdése értelmében az önkormányzatok 2012. 
május 31-ig kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletben meghatározott szabálysértési 
rendelkezéseket. 
Mindezek alapján az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon 
kívül helyezése szükséges. 
 
 

Részletes indokolás 
 

1.§ -hoz 
A felsorolt önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezései hatályon kívül helyezésre kerülnek. 
 

2.§ -hoz 
Az önkormányzat közművelődési feladatiról, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 
önkormányzati rendelet felsorolt rendelkezéseinek a Közösségi Ház, mint kulturális és közművelődési 
színtérrel való kiegészítése, illetve módosítása. 

 
3.§-hoz 

A rendelet – a jogszabályi rendeletalkotási kötelezettségnek való megfelelés érdekében - a kihirdetését 
követően azonnal hatályba lép, és a felsorolt rendelkezések ezen a napon hatályukat vesztik. 
 

 
 


