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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület részére 

 
 
Tárgy:  Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására 

és hatályon kívül helyezésére 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A 2012. április 15-től hatályos, a szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 
törvény új alapokra helyezi a szabálysértési eljárás rendszerét. A jelenleg 
még hatályos szabálysértési törvény szerint valamely cselekményt 
törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet minősíthet 
szabálysértésnek. Az új törvény hatályba lépését követően kizárólag az a 
társadalomra veszélyes tevékenység vagy mulasztás minősülhet 
szabálysértésnek, amelyet törvény büntetni rendel. Ez azt jelenti, hogy 
2012. április 15-ét követően a helyi önkormányzatok képviselő-testületei 
már nem alkothatnak olyan önkormányzati rendeletet, amelyben 
szabálysértési tényállást állapítanak meg, illetve az ilyen rendelkezéseket 
az új szabálysértési törvény 254. § (2) bekezdése értelmében hatályon 
kívül kell helyezni. 
 
Ugyanakkor a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 2012. április 15-től hatályos 51. § (4) bekezdése úgy 
rendelkezik, hogy  
„A helyi önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben 
meghatározhat tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokat. A helyi 
önkormányzat képviselő-testülete e magatartás elkövetőjével szemben 
önkormányzati rendeletben ötvenezer forintig terjedő pénzbírság 
(igazgatási bírság) kiszabását rendelheti el.” 
 
A fentiekre tekintettel felül kell vizsgálnunk minden olyan rendeletünket, 
amely szabálysértési tényállást fogalmaz meg. Ennek során figyelemmel 
kell lenni arra is, hogy az új szabálysértési törvény által büntetni rendelt 
magatartásokat nem lehet önkormányzati rendelet által is szankcionálni. 
Ugyanakkor rendeletben csak a kriminális jellegű, kirívóan 
közösségellenes magatartásokat lehet igazgatási bírsággal súlytani. Amely 



cselekmények ezt a mértéket nem ütik meg vagy érvényre juttatásuk a 
polgári jog területére tartozik, azokkal szemben nincs helye bírság 
kiszabásának. 
 
A mellékelt rendelet-tervezet oly módon tesz javaslatot az érintett 
rendeletek módosítására, hogy  
- a magasabb szintű jogszabályok által szankcionált magatartásokat 
tartalmazó, valamint az új szabályozás szerint igazgatási bírsággal nem 
sújtható  rendelkezéseket hatályon kívül helyezi, 
- az egyéb, kifejezetten helyi jellegű kriminális jogsértéseket az új 
szabályozásnak megfelelően átalakítva továbbra is szankcionálja. 
 
Az államháztartás rendszerére vonatkozó új jogszabályok indokolttá teszik 
két, önkormányzati költségvetéssel és gazdálkodással összefüggő 
rendeletünk hatályon kívül helyezését is, mivel a bennük szabályozott 
kérdéseket ma már magasabb szintű jogszabályok részletesen rendezik. 
 
A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) számú 
kormányrendelet részletesen szabályozza a közterületi növényzet 
védelmére és pótlására vonatkozó szabályokat.  
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvény felhatalmazást ad az önkormányzatoknak arra, hogy a növényzet 
védelme érdekében a nem közterületi ingatlanokra, illetve azok 
magántulajdonosaira is hozzanak korlátozó rendelkezéseket. Ugyanakkor 
a törvény jelenleg hatályos rendelkezése ezt a jogosultságot a főváros 
tekintetében a fővárosi közgyűlésnek adja meg. 
Miután a kerületi önkormányzatoknak jelenleg ilyen tárgyú rendelet 
megalkotására nincs felhatalmazásuk, ezért az erre vonatkozó 
rendeletünket hatályon kívül kell helyezni. 
Természetesen ezután is minden lehetséges hatósági és egyéb eszközt 
igénybe fogunk venni annak érdekében, hogy az újpesti faállományt és a 
zöldterületeket megőrizzük, illetve a szükséges pótlásokat elvégeztessük. 
Emellett Önkormányzatunk a többi kerülettel együttműködve 
szorgalmazza a jogszabályok olyan tartalmú módosítását, mely révén a 
központi szabályozás pontosításra és a helyi szabályozás lehetősége 
megteremtésre kerülhet. 
 
 
 
Ú j p e s t, 2012. március 19. 
 
 
 
     
         Wintermantel Zsolt 
 
 
 



 
Rendeleti javaslat 
 
A Képviselő-testület elfogadja az egyes önkormányzati rendeletek 
módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet-tervezetet és 
ezzel megalkotja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testületének …./2012. (……) önkormányzati rendeletét. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 



Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

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

 
egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül 

helyezéséről 
 

(T E R V E Z E T) 
 
 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
51. § (4) bekezdésében és 143. § (4) bekezdés e) pontjában, a 
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) 
bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
Az Újpest jelképeiről szóló – többször módosított - 8/1993. (IV.8.) 
önkormányzati rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„9. § (1) Tilos Újpest jelképeit  
   a) jogosulatlanul,  
   b) az e rendeletben vagy a használatra vonatkozó engedélyben 

foglaltaktól eltérően, vagy 
   c) a közösséget sértő módon, 
használni vagy megrongálni. 
(2) Tilos olyan jelképet használni, amely a hasonlóság miatt Újpest 
jelképeivel összetéveszthető. 
(3) Aki az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott valamely tilalmat 
megszegi, azzal szemben negyvenötezer forint igazgatási bírságot kell 
kiszabni.” 
 

2. § 
 
A szeszes italok közterületen történő fogyasztásának korlátozásáról szóló 
14/2000. (VIII.07.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
„4. § Aki a közterületen – ide nem értve a 3. §-ban meghatározott 
területeket - szeszes italt fogyaszt, azzal szemben – amennyiben a 
magatartásával nem valósít meg szabálysértést – negyvenötezer forint 
igazgatási bírságot kell kiszabni.” 

 
 



3. § 
 
A plakátok elhelyezésének szabályairól szóló 22/2004. (VII.05.) 
önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4. § (1) Tilos a plakátot – a 3. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott 
esetek kivételével - az 1. §-ban meghatározott helyen a közterület 
tulajdonosának, illetve az építmény tulajdonosának engedélye nélkül vagy 
az engedélytől eltérően elhelyezni. 
(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott valamely tilalmat megszegi, 
azzal szemben negyvenötezer forint igazgatási bírságot kell kiszabni.” 
 

4. § 
 

Az állatok tartásának egyes feltételeiről szóló – módosított - 6/2005. 
(V.02.) önkormányzati rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
„14. § Aki  
   a) olyan állatot tart, amely e rendelet alapján nem tartható, 
   b) engedélyhez kötött állattartás esetén az állatot engedély nélkül vagy 

az engedélyben foglaltaktól eltérően tartja, 
   c) az engedélyezett vagy az engedély nélkül tartható egyedszámnál 

nagyobb számú állatot tart, 
   d) az állatot nem az e rendeletben meghatározott helyen vagy 

feltételekkel tartja, 
   e) az ebtartás e rendeletben meghatározott különös szabályait 

megszegi, 
   f) közterületen állatot etet, 
   g) közterületnek nem minősülő ingatlanon vadon élő vagy kóbor állatot 

etet, ide nem értve az énekesmadarak madáretetőből történő 
etetését, 

azzal szemben – amennyiben a magatartásával nem valósít meg 
bűncselekményt vagy szabálysértést – negyvenötezer forint igazgatási 
bírságot kell kiszabni.” 

 
5. § 

 
(1) A történelmileg kialakult településrész-elnevezések használatáról 

szóló – módosított - 9/2007. (IV.23.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R.) 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„7. § (1) Tilos településrész-nevet, illetve annak bármely ragozott vagy 
toldalékos alakját a 4. §-ban meghatározott esetben engedély nélkül vagy 
az engedélytől eltérően használni. 
(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott valamely tilalmat megszegi, 
azzal szemben negyvenötezer forint igazgatási bírságot kell kiszabni.” 
 (2) Az R. 3. § e) pontjában az „Újpesti Média Kht.” szöveg helyébe 
az „Újpesti Sajtó Kft.” szöveg lép. 

 
 



6. §. 
 

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2012. 
április 15. napján lép hatályba. 
 (2) E rendelet 7. § (2) és (3) bekezdése  a kihirdetést követő napon 
lép hatályba. 
 

7. § 
 

(1) Hatályát veszti 
   a) az épületekkel és az építkezésekkel kapcsolatos egyes tájékoztatási 

kötelezettségekről szóló 20/2005. (X.10.) önkormányzati rendelet 5. 
§-a, 

   b) Újpest épített környezete helyi védelméről szóló 25/2010. (IX.16.) 
önkormányzati rendelet 11. alcíme. 
(2) Hatályát veszti 

   a) az önkormányzati biztos kirendelésének és 
tevékenységének egyes szabályairól szóló – módosított - 
17/1997. (X.31.) önkormányzati rendelet, 

   b) a kivágott fák és a zöldfelületek pótlásáról szóló – 
módosított - 17/1999. (VII.01.) önkormányzati rendelet 

   c) a  IV. kerületi Önkormányzat költségvetési és zárszámadási 
rendeleteihez kapcsolódó mérlegek és egyéb kimutatások kötelező 
formájának és tartalmának meghatározásáról szóló 2/2007. (II.16.) 
önkormányzati rendelet. 
(3) Hatályát veszti 

   a) a magánszemélyek kommunális adójáról szóló – többször 
módosított - 43/2003. (XII.10.) önkormányzati rendelet 6. § (3) 
bekezdése és melléklete, 

   b) a talajterhelési díjról szóló – módosított - 30/2004. (XII.20.) 
önkormányzati rendelet 11. §-a és mellékletei. 

 
 
 
 
  

Dr. Tahon Róbert 
Jegyző 

Wintermantel Zsolt 
polgármester 

 
 
 
 
 
 


