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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2012. május 10-i ülésére 

 

Abony Város Önkormányzatának szabálysértési tényállást megállapító rendeleteinek 

felülvizsgálatáról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

  

2012. április 15-én hatályba lépett a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 

szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. (továbbiakban Sztv). 

 

Az Sztv. a szabálysértés fogalmát az 1.§ (1) bekezdésben határozza meg, „szabálysértés az a 

törvény által büntetni rendelt tevékenység, vagy mulasztás, amely veszélyes a társadalomra.” 

 

A hivatkozott törvény hatályon kívül helyező rendelkezései között a 254.§ (2) bekezdésében 

rendelkezik arra vonatkozólag, hogy az önkormányzatok 2012. május 31-ig kötelesek 

hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési 

rendelkezéseket. 

 

Abony Város Önkormányzatának rendeletei közül az alábbiak tartalmaznak szabálysértési 

rendelkezéseket: 

 

 

 

- Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003.(VII.14.) önkormányzati 

rendelete a települési folyékony hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról 
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- Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2003. (XII.17.) rendelete 

a hirdető-berendezések elhelyezéséről 

 

- Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. (XII.17.) rendelete a 

környezetvédelemről 

 

- Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének  27/2003. (XII. 17.) számú 

rendelete  a közterületek eltérő használatáról 

 

- Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének  4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az 

állattartás egyes helyi szabályairól 

 

- Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2007.(IV. 02.) sz. rendelete 

 az épített környezet helyi védelméről 

 

- Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének  20/2000. (X. 31.) rendelete a  

középületeknek és közterületeknek  nemzeti és városi ünnepeken történő 

fellobogózásáról 

- Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2003. (XII.17.) számú   
rendelete az utcanévről, a házszámtábláról, valamint a házszámozás szabályairól 

 

- Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994. (III. 21.) számú rendelete 

a választási kampány idejére szolgáló hirdetmények elhelyezéséről 

- Abony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 23/1992. (XI. 5.) sz. 

rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről 

 

-  Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének  6/2003. (V.16.) önkormányzati 

rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról 

 

      -     Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2001. (XII. 6.) rendelete a     

            vásár és piactartás rendjéről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi rendelet elfogadását: 

 

  

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

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

a szabálysértési rendelkezést tartalmazó önkormányzati rendeletek módosításáról 

 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontja, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 

bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva, a szabálysértési eljárásról és a 

szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 253.§ (2) bekezdésére 

figyelemmel a következőket rendeli el: 
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1.§ 

 

Abony Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi az önkormányzati 

rendeletek alábbi szabálysértési rendelkezést tartalmazó részeit: 

 

 

a) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének , a települési folyékony hulladék 

elszállításáról és ártalmatlanításáról szóló 10/2003.(VII.14.) önkormányzati rendelete 

13.§-át, 

 

b) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének, a hirdető-berendezések 

elhelyezéséről szóló 30/2003. (XII.17.) rendelete 5.§-át, 

 

c) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének, a környezetvédelemről szóló 

26/2003. (XII.17.) rendelete 17.§-át, 

 

d) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének, a közterületek eltérő 

használatáról szóló 27/2003. (XII. 17.) számú rendelete 18.§-át, 

 

e) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének az állattartás egyes helyi 

szabályairól szóló 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete 10.§ (4-6) bekezdését, 

 

f) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének, az épített környezet helyi 

védelméről szóló 12/2007.(IV. 02.) sz. rendelete14.§-át, 

  

 

g) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének, a középületeknek és 

közterületeknek  nemzeti és városi ünnepeken történő fellobogózásáról szóló 20/2000. 

(X. 31.) rendelete 6.§-át, 

h) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének, az utcanévről, a házszámtábláról, 

valamint a házszámozás szabályairól szóló 28/2003. (XII.17.) számú rendelete 18.§-át, 
 

i) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének, a választási kampány idejére 

szolgáló hirdetmények elhelyezéséről szóló 7/1994. (III. 21.) számú rendelete 8.§-át, 

j) Abony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének, a helyi címer és zászló 

alapításáról és használatának rendjéről szóló 23/1992. (XI. 5.) sz. rendelete 9.§-át, 

 

k)  Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének, a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 6/2003. (V.16.) 

önkormányzati rendelete 26.§-át, 

 

l) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének, a vásár és piactartás rendjéről     

            szóló 16/2001. (XII. 6.) rendelete 11.§ (1) és (3) bekezdését. 

 

 

Záró rendelkezés 
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2.§ 

 

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

 

Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-i ülésén. 

 

 

 

        ……………………….                                   ……………………….. 

     Romhányiné Dr. Balogh Edit   dr. Balogh Pál  

polgármester jegyző 

 

 

 

 

Kihirdetve: Abony,……………….. 

 

 

                                               …………………………. 

   dr. Balogh Pál 

 jegyző 

 


