
Szomor Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

10/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete 

Egyes szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről 

 

Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szabálysértésekről, a szabálysértési 

eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254.§ (2) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10.§ (2) 

bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

Hatályát veszti: 

1. A község címerének és zászlajának megállapításáról és használatának rendjéről szóló  

   9/1994.(IX.29.) önkormányzati rendelet 15.§-a.  

 

2. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2000.(IX.12.) önkormányzati rendelet  

   12.§ (4)  bekezdése és 14.§-a. 

 

3. A közterületek használatáról szóló 14/2005.(X.26.) önkormányzati rendelet 13.§-a. 

 

4. A helyi környezet védelméről, a közterületek rendjéről és tisztaságáról szóló  

   15/2005.(X.26.) önkormányzati rendelet 8.§ (5) bekezdése, 9.§-a, 11.§ (1) bekezdés  

   második mondata, 12.§ (1) bekezdése és  (4) bekezdése, 13.§-a, 16.§-a.  

 

5. Az állattartás szabályairól szóló 4/2011.(III.02.) önkormányzati rendelet 4.§ (5) bekezdése, 

   9.§ (6) bekezdése, 11.§ (2) bekezdése, 14.§-a. 

 

2.§ 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

  Nagy György      Mike Hajnalka 

  polgármester           körjegyző 

 

 

Kihirdetés: 

 

2012. május 30. 

 

 

 

Mike Hajnalka 

    körjegyző 

 



Indokolás 

 

Az egyes szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló rendelethez 

 

Általános indokolás 

 

Az egyes szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló helyi önkormányzati 

rendelet megalkotását a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény 254.§ (2) bekezdése indokolja. 

 

Részletes indokolás 

 

1.§.hoz 

 

A szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló, 2012.április 15-

én hatályba lépő 2012. évi II. törvény (Sztv.) 1.§ (1) bekezdése kimondja, hogy „szabálysértés 

az a törvény által büntetni rendelt tevékenység vagy mulasztás, amely veszélyes a 

társadalomra.” Az Sztv. 254.§ (2) bekezdése előírja, hogy: „Az önkormányzatok 2012. május 

31-ig kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott 

szabálysértési rendelkezéseket.” Fentiek alapján 2012. április 15-től szabálysértési 

tárgykörben a helyi önkormányzatok rendeletalkotási lehetősége megszűnik. Ebből 

következően a helyi rendeletek felülvizsgálata alapján kerülnek hatályon kívül helyezése az 

eddig megállapított szabálysértési rendelkezések. 

 

2.§-hoz 

 

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 

 

 

 

 

 

 

  Nagy György      Mike Hajnalka 

  polgármester          körjegyző 

 

 

 


