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Elıterjesztés 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2012. április 26-i ülésére 

 
 

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) 
önkormányzati rendelete a város közterületeinek tisztántartásáról szóló 14/2005. 
(IV. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Iktatószám: I./5434/1/2012. 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A szabálysértésekrıl szóló 1999. évi LXIX. törvényt 2012. április 15. napjától hatályon kívül helyezi a 
szabálysértésekrıl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrıl szóló 2012. 
évi II. törvény. Ez utóbbi 254. § (2) bekezdése szerint az önkormányzatok 2012. május 31. napjáig 
kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési 
rendelkezéseket. 
 
Fentiek értelmében Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a város közterületeinek 
tisztántartásáról szóló 14/2005. (IV. 21.) önkormányzati rendeletének 9. §-át hatályon kívül kell 
helyezni, mely a következıket rendelte el: 
„Aki e rendelet 5.§ (1), (3) bekezdése, 6. §, 7. §, 8. §-ban foglalt tilalmi rendelkezéseket 
megszegi, vagy az elıírt kötelezettségeknek nem tesz eleget – amennyiben jogszabály 
másként nem rendelkezik -, szabálysértést követ el és vele szemben 30.000,- Ft-ig terjedı 
pénzbírság szabható ki.” 
 
Tekintettel arra, hogy a rendeletalkotásra a felhatalmazást a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII. törvény adja, és e törvény módosítása, illetve új törvény megalkotása jelenleg folyamatban van, 
így a helyi rendeletnek a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek és a 
jogszabályszerkesztésrıl szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletnek történı megfeleltetése érdekében, 
a jogszabály szerkesztési felülvizsgálatát az év második felében végezzük el. 
 
 
Elızetes hatásvizsgálat: 
 
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
 
Nem mérhetı hatás. 
 
2. Környezeti és egészségi következményei: 
 
Nem mérhetı hatás. 
 
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
 
Nem mérhetı hatás. 
 
 
 



4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
 
A 2012. április 15. napján hatályba lépı, a szabálysértésekrıl, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerrıl szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdésében 
foglaltakra tekintettel az önkormányzatnak hatályon kell helyezni a város közterületeinek 
tisztántartásáról szóló önkormányzati rendelet szabálysértési rendelkezését. 
 
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
 
Önkormányzatunknál a fenti feltételek jelenleg biztosítottak. Az elıterjesztést elıkészítı kolléga 
munkaköri leírásában szerepel a rendelet-tervezet elkészítése. 
 
 
Fentiekre tekintettel az elıterjesztés mellékletét képzı rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselı-
testület elé. 
 
 
Lajosmizse, 2012. április 16. 
 Basky András s.k. 
 polgármester 



Elıterjesztés melléklete 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (….) önkormányzati 
rendelete 

a város közterületeinek tisztántartásáról szóló 14/2005. (IV. 21.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 
2000. évi XLIII. törvény 31. § (2) bekezdésében, valamint a szabálysértésekrıl, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrıl szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. 
törvény 31. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 8. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 
11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelete 1. melléklet 1. 1. w pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 
véleményének kikérésével a következıket rendeli el:  
 

1. § 
 
Hatályát veszti 
 
1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a város közterületeinek 

tisztántartásáról szóló 14/2005. (IV. 21.) önkormányzati rendelet 9. §-a. 
 

2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a város közterületeinek 
tisztántartásáról szóló 14/2005. (IV. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
10/2009. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a. 

 
2. § 

 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba, és a hatályba lépését követı 

napon hatályát veszti. 
 
 
 Basky András Kutasiné Nagy Katalin 
 polgármester jegyzı 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2012. … 
 
 Kutasiné Nagy Katalin 
 jegyzı 


