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~- számú előterjesztés 

az egyes szabálysértési rendelkezést tartalmazó helyi rendeletek módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

2012. április 15-én hatályát vesztette a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény, 
amely felhatalmazást adott a képviselő-testület részére, hogy önkormányzati rendeletben 
szabálysértési tényállást állapítsan meg. 2012. április 15-én hatály ba lépett a 
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.), melynek értelmében szabálysértési 
tényállást a jövőben kizárólag törvény állapíthat meg. A Szabstv. 254. § (2) bekezdése szerint 
az önkormányzatok 2012. május 31-ig kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati 
rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a jogszabályi 
felhatalmazás alapján több olyan rendeletet alkotott, amelyek egyes rendelkezései bizonyos 
magatartásokat szabálysértésnek minősítenek, és a magatartást tanúsító személyekkel szemben 
jogkövetkezményt helyeznek kilátásba. 

A helyi rendeletek magasabb szintű jogszabállyal történő harmonizációja miatt vált 
szükségessé a szabálysértési rendelkezést is tartalmazó helyi rendeletek módosítása a Kőbánya 
címerének alapításáról és a címer használatának rendjéről szóló 4611993. (XII. 7.) 
önkormányzati rendelet 9. §-ának, az Önkormányzat tulajdonában álló közutak és a közutak 
részét képező járdák burkolatbontási tilalmának, valamint a felbontott burkolatok 
helyreállításának szabályozásáról szóló 1311998. (III. 24.) önkormányzati rendelet 5. §-ának, a 
Kőbánya név felvételéről és használatáról szóló 31/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelet 9. 
§-ának, a kerületi zöldterületek és zöldfelületek megóvásáról, használatáról, fenntartásáról és 
fejlesztéséről szóló 67/2004. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 12. §-ának, valamint az 
állattartásról szóló 54/2008. (XI. 21.) önkormányzati rendelet 14. §~ának hatályon kívül 
helyezéséveL 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés l. 
melléklete szerint megalkotja az egyes szabálysértési rendelkezést tartalmazó helyi rendeletek 
módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Budapest, 2012. április 25. 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

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

az egyes szabálysértési rendelkezést tartalmazó helyi rendeletek módosításáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szabálysértésekről, a 
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 
törvény 254. § (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 

1.§ 

Hatályát veszti a Kőbánya címerének alapításáról és a címer használatának rendjéről szóló 
46/1993. (XII. 7.) önkormányzati rendelet 9. §-a. 

2.§ 

Hatályát veszti az Önkormányzat tulajdonában álló közutak és a közutak részét képező 
járdák burkolatbontási tilalmának, valamint a felbontott burkolatok helyreállításának 
szabályozásáról szóló 1311998. (III. 24.) önkormányzati rendelet 5. §-a. 

3.§ 

Hatályát veszti a Kőbánya név felvételéről és használatáról szóló 3112004. (VI. 24.) 
önkormányzati rendelet 9. §-a. 

4.§ 

Hatályát veszti a kerületi zöldterületek és zöldfelületek megóvásáról, használatáról, 
fenntartásáról és fejlesztéséről szóló 67/2004. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 12. §-a. 

5.§ 

Hatályát veszti az állattartásról szóló 54/2008. (XI. 21.) önkormányzati rendelet 14. §-a. 



6.§ 

Ez a rendelet 2012. május 31-én lép hatály ba, és a hatálybalépését követő napon hatályát 
veszti. 

Kovács Róbert 
polgármester 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 


