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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

       …../2012. (………) önkormányzati rendelete 
 

az egyes szabálysértések hatályon kívül helyezéséről 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szabálysértésekről, a 
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 
törvény 254. § (2) bekezdésében, és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13. § (2) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
(1) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti: 

a) a szociális és egyes nevelési segélyek vásárlási utalvány formájában történő 
lebonyolításáról szóló 4/1992. (III. 16.) önkormányzati rendelet 6. §-a, 

b) a helyi címer és zászló használatáról szóló 14/1995. (X. 4.) önkormányzati rendelet 9. 
§-a, 

c) a temetőkről és a temetkezésről szóló 16/2000.(XI.2.) önkormányzati rendelet 11. § 
(2) bekezdése, 

d) a helyi környezet védelméről, valamint a településtisztaságról és a településen 
kötelező köztisztasági szolgáltatás ellátásáról szóló 28/2001. (XII.20.) önkormányzati 
rendelet 31. §-a, 

e) az állattartásról szóló 10/2004. (III.31.) önkormányzati rendelet 14. §-a, 
f) a közterület-használat rendjéről szóló 19/2005.(X.26.) önkormányzati rendelet 15. § 

(3) és (4) bekezdése. 
  

 (2) A rendelet hatálybalépését megelőzően az önkormányzati rendeletek megsértésével 
keletkezett és a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő szabálysértési eljárásokat a 
szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény alapján kell lefolytatni, illetve végrehajtani.  

 
2. § 

 
Ez a rendelet 2012. május 1. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát 
veszti. 
 
Medgyesegyháza, 2012. április 17.  
 
 
  Ruck Márton      Dr. Horváthné dr. Barta Edit 
             polgármester                  jegyző 



Indokolás 
 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2010. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs.tv.) 254. § (2) bekezdése rendelkezése szerint az 
önkormányzatoknak legkésőbb 2012. május 31-ig hatályon kívül kell helyezni az önkormányzati 
rendeletekben meghatározott szabálysértési rendeleteket.  
 
A szabálysértési tényállások megállapítása korábban önkormányzati rendelettel történhetett, így a 
szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezése is Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdése szerinti önkormányzati feladatkörben – a törvényben kapott felhatalmazás alapján 
(Szabs.tv. 254. § (2) bekezdése) történhet.  
 
A Szabs.tv. 254. § (1) bekezdés A) pontja hatályon kívül helyezi a szabálysértésekről szóló 1999. 
évi LXIX. törvényt (a továbbiakban: Sztv.) 2012. április 15-ével. Az Sztv. 1. § (1) bekezdése 
határozta meg a szabálysértést úgy, hogy jogellenes tevékenységben, vagy mulasztásban 
megnyilvánuló cselekmény, amelyet (törvényen, kormányrendeleten kívül) önkormányzati 
rendelet szabálysértésnek nyilvánít. Az Sztv. 16. § (2) bekezdés (a bírsága mértéke) – módosított 
– szövege tette lehetővé, hogy önkormányzat rendeletben 50.000.- Ft-ban állapíthatja meg a 
szabálysértés miatt kiszabható pénzbírság felső határát. Így a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdése rendelkezése szerint – az Sztv. 
1. § (1) bekezdése és 16. § (2) bekezdése törvényi felhatalmazása alapján – nyílt lehetőség az 
önkormányzatok képviselő-testületei számára, hogy szabálysértésnek nyilvánítsanak 
cselekményeket, vagy mulasztásokat és pénzbírsággal szankcionálják. 
 
Időrendi sorrendben az Ötv. 9. § (1) bekezdése alapján az önkormányzati feladat- és hatásköröket 
gyakorló Képviselő-testület –jelenleg hatályos- rendeletei a következő cselekményeket 
nyilvánítják szabálysértéssé és rendelik büntetni pénzbírsággal: 
 

a) A szociális és egyes nevelési segélyek vásárlási utalvány formájában történő 
lebonyolításáról szóló 4/1992. (III. 16.) önkormányzati rendelet 6. §-a szerint 
szabálysértést követ el és 3.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a rendeletben 
meghatározott tilalmat megszegi, azaz  
“ aki 

a.) a vásárlási utalványt tilalom ellenére más személyre átruházza, 
b.) arra olyan áruféleséget vásárol, melynek vásárlására az utalvány nem jogosít, 
c.) az utalványt annak egészében, vagy értékének egy részében készpénzre 

átváltja, 
d.) vagy az utalvánnyal egyébként visszaél,  
továbbá aki az a.), d.) pontokban foglaltak valamelyikét megkísérli”  

 
b) A helyi címer és zászló használatáról szóló 14/1995. (X. 4.) önkormányzati rendelet 9. 

§-a szerint szabálysértést követ el és 30.000.- Ft bírsággal sújtható az, aki az 
önkormányzat jelképeit jogosulatlanul, az engedélytől eltérő vagy a közösséget sértő 
módon használja fel.  

 
c) A temetőkről és a temetkezésről szóló 16/2000.(XI.2.) önkormányzati rendelet 11. § 

(2) bekezdése szerint aki az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. 
rendeletben foglaltakon túl az önkormányzati rendeletben meghatározott tilalmakat 
megszegi, szabálysértést követ el és 30.000 forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható. A 
tilalmakat ugyanezen szakasz (1) bekezdése fogalmazza meg, amelyek szerint tilos:  

a) a temetõbe kutyát bevinni, kivéve a vak vezetõ kutya kivételével; 



b) az üzemeltetõ elõzetes hozzájárulása nélkül a temetõbe építõanyagot beszállítani, 
építési vagy bontási munkát megkezdeni, a bontási anyagot elszállítani; 

c) hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb helyen 
lerakni; 

d) hulladékot, koszorú-és virágmaradványt a temetõben elégetni 
e) hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni, a temetõlátogatók 

kegyeleti érzéseit megsérteni; 
f) a sírokat és a temetõ infrastrukturális berendezéseit megrongálni. 

 
d) A helyi környezet védelméről, valamint a településtisztaságról és a településen 

kötelező köztisztasági szolgáltatás ellátásáról szóló 28/2001. (XII.20.) önkormányzati 
rendelet 31. §-a szerint aki a rendeletben meghatározott magatartási szabályokat, 
kötelezettségeket és tilalmakat megszegi - amennyiben súlyosabbnak minősülő 
cselekmény nem valósul meg – szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő 
pénzbírsággal sújtható.  A rendelkezések szerint szabálysértést követ el az, aki:  
a) az általa használt, illetve tulajdonát képező ingatlant nem tartja rendben, gyomtól, 
gaztól nem tisztítja meg, 
b) az önkormányzati hivatal által eddig fenntartott szeméttelepre bármilyen hulladékot 
kiszállít, 
c), szemetet felhalmoz, 
d), a szemétgyűjtő edénybe mérgező, robbanó, folyékony anyagot, továbbá a szolgáltatást 
végző dolgozó testi épségét vagy a gépjárművet veszélyeztető anyagot helyez el, 
e) a szemétgyűjtő edény és környékének tisztán tartásáról (takarításáról, fertőtlenítéséről) 
nem gondoskodik, 
f) az ingatlan és az ingatlan előtti járda tisztántartásáról (hó eltakarításáról, síkosság 
mentesítéséről) nem gondoskodik, 
g) az ingatlan előtti árkot, folyókákat, csatornanyílást; átereszt nem tisztítja; vagy a 
csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja, 
h) a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan előtti járdán, illetve mellette nőtt gazt 
nem irtja, a kinyúló ágak és bokrok nyeséséről nem gondoskodik, 
i) az ingatlanán keletkezett csapadékvizet nem a saját területén helyezi el, illetve azt 
bejelentés nélkül a kiépített szennyvízcsatornába vezeti, 
j) A járdáról letakarított havat a gyalogos, illetve járműközlekedést akadályozó módon 
rakja le. Havat útkereszteződésben, úttorkolatban, kapubejárat elé, tömegközlekedésre 
szolgáló járműmegállóhelynél, a közüzemi szolgáltatási, felszerelési tárgyra, közérdekű 
létesítményre, illetve parkosított területre rakja. 
k) gépkocsit tiltott helyén és módon mos, 
1) szennyvizet utcai csapadékelvezető, szikkasztó  árokba vezet, önt, 
m) közkifolyót nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára engedély, illetve 
hozzájárulás nélkül igénybe vesz, 
n) az idejétmúlt hirdetményt, plakátot nem távolítja el, 
o) építményeket, kerítéseket, élő fákat bármilyen felirattal megrongál, 
p) közterületen és kirándulóhelyen elhelyezett és általa beszennyezett felszeretési és 
berendezési tárgyakat nem tisztítja meg, 
q) a gondozott zöldterületre járművel ráhajt vagy azon parkol, 
r) közútra, útpadkára salakot vagy építési törmeléket engedély nélkül szállít vagy elhelyez, 
s) vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépet, 
gépjárművet közterületen tárol; 
t) alkalmi jelleggel igénybe vett közterületen és környékén keletkezett hulladékot nem 
gyűjti össze, és elszállításáról nem gondoskodik, 
u) a településen lévő, belvízelvezető árokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezet, 
partjait szemét vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezi, 



v) a rothadó bűzös szemét, hulladék elszállításáról, megsemmisítéséről haladéktalanul 
nem gondoskodik, 
w) avar és kerti hulladékok nyílt téren történő égetését nem a rendeletben. foglaltak 
szerint végzi 
 

e) Az állattartásról szóló 10/2004. (III.31.) önkormányzati rendelet 14. §-a szerint 
szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a 
rendelet 

a) 4. §-ának (1)-(6) bekezdésében az állatok tartására, 
b) 5. §-ában, 6. §-ának (1), (3) és (4) bekezdésében, 7. §-ának (1) és (4) bekezdésében, 

8.§. (1) és (2) bekezdésében, valamint 10. §-ában az ebtartásra, 
c) 12. §-ában a macskatartásra  vonatkozó rendelkezéseket megszegi. 

Az fenti cselekmények miatt a hivatkozott rendelet 14.§. (2) bekezdése ötszáztól tízezer 
forintig terjedő helyszíni bírság kiszabására ad lehetőséget. 

 
f) A közterület-használat rendjéről szóló 19/2005.(X.26.) önkormányzati rendelet 15. § 

(3) bekezdése szabálysértéssé nyilvánítja és 30.000.- Ft-ig terjedő pénzbírság kiszabását 
teszi lehetővé azzal szemben, aki: 

a) a közterületet rendeltetésétől eltérően engedély vagy hozzájárulás nélkül 
használja, 

b) közmű üzemzavarának halasztást nem tűrő hibaelhárításán kívül közterületet 
hozzájárulás nélkül felbont, illetve a kezelői hozzájárulásban előírt feltételeket 
nem tartja be, 

c) közmű üzemzavarának halasztást nem tűrő hibaelhárítása érdekében a 
közterületet felbontja, de a bontás megkezdésétől számított 24 órán belül azt a 
jegyzőnek nem jelenti be, 

d) a közterület rendeltetéstől eltérő használata után a közterület eredeti állapotát 
nem állítja helyre, 

e) közterületen sátorgarázst létesít, 
f) üzemképtelen járművét közterületen tárolja, 
g) teher – és különleges járműveket vagy ezek vontatmányait, autóbuszt, 

mezőgazdasági vontatót és lassú járművet 7 napnál hosszabb ideig közterületen 
tárol, 

h) közterületet életvitelszerű tartózkodás céljára vesz igénybe, 
A hivatkozott rendelet 15. § (4) bekezdése e cselekmények elkövetőival szemben 
helyszíni bírság kiszabását tette lehetővé.  
 

A fenti szabálysértési rendelkezéseket helyezi hatályon kívül a rendelet-tervezet. 
 
Medgyesegyháza, 2012. április 17. 
 
 
 
        Ruck Márton 
        polgármester 
 
                                                                                             
Ellenjegyezte: 
 
Dr. Horváthné dr. Barta Edit 
jegyző 
 


