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DEMECSER VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
10/2012.(V.31.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

Önkormányzati rendeletek módosításáról  

 
Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254.§. (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján,  

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

 
Hatályát veszti A hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaságról 

szóló 4/2006.(II.03.) önkormányzati rendelet 16.§ (2) bekezdése. 
 

2. § 

 
Hatályát veszti Demecser Város Önkormányzata jelképeinek 
meghatározásáról és használatáról szóló 19/2006.(V.19.) önkormányzati 

rendelet 9. §-a.  
3.§ 

 
Hatályát veszti Az állattartás helyi szabályairól szóló 21/2008.(XI.07.) 
önkormányzati rendelet 8. §-a.  

4.§ 
 

Hatályát veszti A temetőkről és a temetkezésről szóló 4/2009.(II.27.) 
önkormányzati rendelet 11.§ (2) – (3) bekezdése. 
 

5.§ 
 

Hatályát veszti A közterület használat rendjéről szóló 14/2010.(IX.15.) 

önkormányzati rendelet 13.§ (3) bekezdése. 
 

6.§ 
 

Ez a rendelet 2012. június 3. napján lép hatályba és azt követő napon 

hatályát veszti.  
 
Kiss Gyula        Barabás Jánosné dr. 

polgármester       jegyző 
 

A rendeletet 2012. május 31. napján kihirdettem: 
 
        Barabás Jánosné dr. 

         jegyző 
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Önkormányzati rendeletek módosításáról szóló  

10/2012.(V.31.) önkormányzati rendelet indokolása 
 

Általános indokolás 
 
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254.§ (2) bekezdése előírja az 
önkormányzatoknak, hogy 2012. május 31-ig kötelesek hatályon kívül helyezni az 
önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket. 
 
Az önkormányzat rendeletei közül 5 önkormányzati rendeletben van szabálysértési 
tényállás, melyeket módosítani kell. Ezek: 
1. A hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaságról szóló 4/2006.(II.03.) 
önkormányzati rendelet 
2. Demecser Város Önkormányzata jelképeinek meghatározásáról és használatáról 

szóló 19/2006.(V.19.) önkormányzati rendelet 
3. Az állattartás helyi szabályairól szóló 21/2008. (XI.07) önkormányzati rendelet 
4. A temetőkről és a temetkezésről szóló 4/2009.(II.27.) önkormányzati rendelet 
5. A közterület használat rendjéről szóló 14/2010.(IX.15.) önkormányzati rendelet 
 

Részletes indokolás 
 

1.§-hoz 
 
A hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaságról szóló 4/2006.(II.03.) 
önkormányzati rendelet szabálysértési tényállást szabályozó része – 16.§ (2) 
bekezdése - hatályon kívül helyezésre kerül. 

 
2.§-hoz 

 
Demecser Város Önkormányzata jelképeinek meghatározásáról és használatáról 
szóló 19/2006.(V.19.) önkormányzati rendelet 9. §-a hatályon kívül helyeződik.  
 

3.§-hoz 
 
Az állattartás helyi szabályairól szóló 21/2008. (XI.07) önkormányzati rendelet 8. §-
a hatályát veszti.  
 

4.§-hoz 
 
Hatályát veszti A temetőkről és a temetkezésről szóló 4/2009.(II.27.) önkormányzati 
rendelet 11.§ (2) – (3) bekezdése. 
 

5.§-hoz 
 
Hatályon kívül helyezésre kerül A közterület használat rendjéről szóló 
14/2010.(IX.15.) önkormányzati rendelet 13.§ (3) bekezdése. 

6.§-hoz 

Hatályba léptető rendelkezés. 
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP  
 

Előzetes hatásvizsgálat 
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény17.§ (2) bekezdése alapján 

 

1. Társadalmi hatások:  
Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
önkormányzati rendeletek módosításáról szóló rendelet-tervezetének 

társadalmi hatása, hogy a szabálysértést elkövetőkkel szemben 
alkalmazható szankció a törvény alapján magasabb lesz, mint az 

önkormányzati rendelet alapján volt. Ez nagyobb visszatartó erő lehet 
a szabálysértések elkövetővel szemben. Társadalmi hatás lehet, hogy 
kevesebb szabálysértést fognak elkövetni 

 
2. Gazdasági hatások: 

A rendelet-tervezet gazdasági hatása lehet, hogy több bevétele lesz az 

államnak a magasabb bírság tételek miatt. 
 

3. Költségvetési hatások: 
Nem jár költségvetési kihatással a megalkotása. 
 

4. Környezeti hatások: 
A  rendelet tervezetnek környezeti hatása nincs.  

 
5. Egészségi következmények: 

A rendelet-tervezetnek egészségi következménye nincs. 

 
6. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

Adminisztratív terheket növelő vagy csökkentő hatása nincs a 

jogszabály megalkotásának.  
 

7. Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás 
elmaradásának várható következménye: 
Az önkormányzatnak a rendeletalkotási kötelezettséget a Szabs. tv. 

254.§(2) bekezdése írja elő.  Ha az önkormányzat ezen törvényi 
kötelezettségének nem tesz eleget, úgy mulasztásos törvénysértést 

követ el. A mulasztásos törvénysértés miatt a Kormányhivatal jelzéssel 
él a Képviselő-testület felé. Ha a Képviselő-testület a Kormányhivatal 
felhívására nem tesz eleget jogalkotási kötelezettségének, úgy a Hivatal 

további a jogszabályok által részére biztosított lépéseket tesz. 
 

8. Jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi 

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

pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 
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