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Kapolcs  község Önkormányzata Képviselő-testülete  

15/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete 

 

 Önkormányzati rendeletekben meghatározott  szabálysértési rendelkezések  hatályon 

kívül helyezéséről 
 

 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 
 

l. § (1) Hatályát veszti  a helyi címer és zászló alapításáról és használatáról szóló  

           22/1992.(X.30.) önkormányzati rendelet 9.§-a. 

      (2) Hatályát veszti a környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a  

            település tisztaságáról szóló 8/2004.(VI.26.)  önkormányzati rendelet 30.§-a. 

      (3) Hatályát veszti a közterületek használatáról és közterületek rendjéről szóló 

            3/2008.(VII.25.) önkormányzati rendelet 14.§-a.  

      (4) Hatályát veszti a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a  

           település tisztaságról szóló 14/2009.(VI.30.) önkormányzati rendelet 35.§-a.  

     (5) Hatályát veszti a helyi állattartás szabályairól szóló 15/2009.(VI.30.)önkormányzati 

           rendelet 25.§. (1) bekezdése. 

     (6) Hatályát veszti a középültek és közterületek nemzeti és települési ünnepeken történő  

          fellobogózásáról szóló  16/2009.(VI.30.) önkormányzati rendelet 6. §-a.  

     (7) Hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

           közszolgáltatásokról valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező  

           igénybevételéről szóló 28/2009.(XII.21.) önkormányzati rendelet 19.§-a.  

     (8) Hatályát veszti Kapolcs község közigazgatási területén kiépített szennyvízcsatorna 

           hálózatra való rákötés szabályozásáról szóló 4/2010.(X.29.) önkormányzati rendelet  

           4.§ (3) bekezdése.  

  

  

2.§  Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba és a kihirdetését követő  

       második napon hatályát veszti.  

 

 

Kapolcs , 2012. május 23. 

 

 

            Márvány Gyuláné   sk                                                   Takács Lászlóné  sk. 

             polgármester                                                                  körjegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2012.május 31. 

 

 

Takács Lászlóné sk. 

       körjegyző 
 



 

Előzetes hatásvizsgálat 

 

Az  önkormányzati rendeletekben meghatározott  szabálysértési rendelkezések hatályon 

kívül helyezéséről szóló 15/2012.(V.31.)önkormányzati rendelethez 

 

A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet (a továbbiakban: IRM 

rendelet) rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály 

feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a 

szabályozás várható követelményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményről a testületet 

tájékoztatni kell. 

Az IRM rendelet 17. § (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell: 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 

ab) környezeti és egészségi következményeit, 

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és 

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket. 
 

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 

Társadalmi hatásként értékelhető: Az önkormányzati rendeletben megjelenő szabálysértési 

tényállások helyi problémák kezelésére adtak gyors, hatékony megoldási lehetőséget.  

Társadalmi hatásként értékelhető továbbá a központi szabályozás révén a jogalkalmazói 

oldalról a szabályanyag kiszámíthatósága, mivel a helyi szabályozás ismeretének hiánya miatt 

bírságolás nem várható. Az önkormányzat, mint jogalkotó ugyanis a helyi viszonyok 

ismeretében tényállást nem alkothat. 

1.2. A módosításnak gazdasági hatásával nem számolhatunk. 

1.3. A rendelet módosításának költségvetési kihatása: A szabálysértési bírság 

államigazgatási jellegű államháztartásba befolyó központi bevétel. Behajtása a jegyzői 

adóhatóság hatáskörébe tartozott, mely esetben a bírság az önkormányzatot illette meg. 
 

2. A módosításnak környezeti és egészségügyi következményei: 

A környezeti és egészségügyi következmény jelen módosítással és rendeletalkotással érintett 

tárgyban nem realizálható. 

 

3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása: 
A szabálysértési hatóság 2012. április 15. napjától a kormányhivatalhoz tartozik, így a 

módosuló jogszabályok adminisztratív hatásai is a kormányhivatalt érintik. Ez esetben a 

tényállások hatályon kívül helyezésével az adminisztratív terhek csökkenése várható. 

 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

A szabálysértési törvényben lévő felhatalmazása alapján az önkormányzatnak rendeletalkotási 

kötelezettsége van. A módosítás elmaradása esetén a Veszprém Megyei  Kormányhivatal 

törvényességi észrevétellel élhet.  

 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: Nem érinti. 



 

 

Az önkormányzati rendeletekhez indoklási kötelezettség is társul. Az indokolásban a 

jogszabály előkészítőjének feladata azoknak a társadalmi, gazdasági, szakmai okoknak 

és céloknak a bemutatása, amelyek a szabályozást szükségesség teszik. Az indokolásban 

ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatását is.  

 

Tájékoztatom továbbá a Képviselő-testületet arról is, hogy a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51.§ (4) bekezdése lehetőséget ad 

arra, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben 

meghatározhat tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokat. A helyi önkormányzat 

képviselő-testülete e magatartás elkövetőjével szemben önkormányzati rendeletben 50.000 

forintig terjedő pénzbírság (igazgatási bírság) kiszabását rendelheti el.  

A felhatalmazó rendelkezést a fenti törvény 143.§ (4) bek. e) pontja tartalmazza, mely alapján 

felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben határozza meg 

a kirívóan közösségellenes magatartásokat, valamint a magatartás elkövetőjével szembeni 

pénzbírság kiszabásának szabályait. Az említett törvény 51.§ (4) bekezdése és a 143.§ (4) bek. 

e) pontja 2012. április 15-én lépett hatályba.  

 

A rendelet 1. §-a meghatározza a hatályon kívül helyezendő paragrafusokat. 

2. § a renddelet hatályba lépésének időpontját rögzíti.  

 

Mindezekre tekintettel javaslom, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést tárgyalja meg, és 

a rendelet tervezetet fogadja el. 

 

 

Monostorapáti, 2012. május 23.  

 

 

 

 

                                              Takács Lászlóné sk. 

                                                                                            körjegyző 
 
 
 
 

 

 
 


