Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete
az egyes helyi önkormányzati rendeletek szabálysértési tényállásai hatályon kívül
helyezéséről
Herend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 temetőkről és a temetkezésről” szóló 32/2011.(X.2.) önkormányzati
rendelet 7. § (2) bekezdése, valamint 27. §-a.
(2)

Hatályát veszti „a Herend név felvételéről és használatáról” szóló 44/2001.(XII.12.)
önkormányzati rendelet 9. §-a.

(3) Hatályát veszti „a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről” szóló
9/2002.(II.20.) önkormányzati rendelet 16. §-a.
(4)

Hatályát veszti „az állattartás helyi szabályairól” szóló 15/2003.(VI.25.) önkormányzati
rendelet 21. §-a bekezdése.

(5)

Hatályát veszti „a települési köztisztasággal összefüggő feladatok végrehajtásáról” szóló
6/2004.(IV.29.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése.

(6)

Hatályát veszti „az avar és kerti hulladék nyílttéri kezeléséről” szóló 11/2005.(V.25.)
önkormányzati rendelet 6.§-a.

(7) Hatályát veszti a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló
2/2007.(II.23.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése.
(8)

Hatályát veszti „a szeszes ital közterületen történő fogyasztásának korlátozásáról” szóló
12/2009.(VI.24.) önkormányzati rendelet 5. §-a.

(9)

Hatályát veszti „a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról”
szóló 8/2010.(VI.30.) önkormányzati rendelet 13. §-a.

2.§

Ez a rendelet 2012. május 31. napján 23 órakor lép hatályba, és a kihirdetését követő
napon hatályát veszti.

Vajai László
polgármester

Dr. Jáger György
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2012. május 31-én 19.00-kor kihirdetésre került.
Dr. Jáger György
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
az egyes helyi önkormányzati rendeletek szabálysértési tényállásai hatályon kívül
helyezéséről szóló
9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelethez
1. A társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
Társadalmi hatásként értékelhető: Az önkormányzati rendeletben megjelenő szabálysértési
tényállások helyi problémák kezelésére adtak gyors, hatékony megoldási lehetőséget. Igaz
viszont, hogy a tényállások nagyobb része olyan régi rendeletek szabályozási tárgya volt,
melyeknél mindenképpen felülvizsgálatra várt az a tény, hogy magasabb szintű jogszabály
által szabályozott elkövetési magatartásokat nem tartalmazhat önkormányzati rendelet. A
legtöbb esetben ugyanis az elkövetett cselekmény ütköztethető valamely törvényi tényállásba.
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.
2. Környezeti és egészségi következményei
Nem releváns
3. A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása
Nem releváns
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény 254.§ (2) bekezdése alapján az önkormányzatok 2012. május 31-ig
kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott
szabálysértési rendelkezéseket.
5. A jogalkotás elmaradásának várható következményei
A módosítás elmaradása esetén a Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi
észrevétellel élhet.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
Nem releváns

Az egyes helyi önkormányzati rendeletek szabálysértési tényállásai hatályon kívül
helyezéséről szóló 10/2012 (V.31..) önkormányzati rendelet indokolása

1. Általános indokolás
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény 254.§ (2) bekezdése alapján az önkormányzatok 2012. május 31-ig
kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott
szabálysértési rendelkezéseket.
Részletes indokolás
A jogalkotásra vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében, azoknak
eleget téve vált szükségessé Herend Város Önkormányzata Képviselő-testülete által alkotott
egyes helyi önkormányzati rendeletekben található szabálysértési tényállások hatályon kívül
helyezése.
Az önkormányzati rendeletben megjelenő szabálysértési tényállások helyi problémák
kezelésére adtak gyors, hatékony megoldási lehetőséget. Igaz viszont, hogy a tényállások
nagyobb része olyan régi rendeletek szabályozási tárgya volt, melyeknél mindenképpen
felülvizsgálatra várt az a tény, hogy magasabb szintű jogszabály által szabályozott elkövetési
magatartásokat nem tartalmazhat önkormányzati rendelet. A legtöbb esetben ugyanis az
elkövetett cselekmény ütköztethető valamely törvényi tényállásba.
Az egyes személyek vonatkozásában a központi szabályozás révén kiszámíthatóbb a
szabályanyag ismeret, mivel a helyi szabályozás ismeretének hiánya miatt bírságolás tehát
nem várható. Az önkormányzat, mint jogalkotó ugyanis a helyi viszonyok ismeretében
tényállást nem alkothat.

