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Iktatószám: Sz/127/8/2011 
 

 ELİTERJESZTÉS  
 

az egyes szabálysértési tényállást alapító önkormányzati rendeletek módosítása 
tárgyában  

 
 

 

 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
A szabálysértésekrıl szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1) bekezdése szerint a szabálysértés az a 
jogellenes, tevékenységben vagy mulasztásban megnyilvánuló cselekmény, melyet törvény, 
kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet szabálysértésnek nyilvánít, amelynek elkövetıit az 
e törvényben meghatározott joghátrány fenyeget. 
 
A Magyar Köztársaság Országgyőlése által elfogadott a közbiztonság javítása érdekében 
szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi LXXXVI. törvény több helyen 
módosította a szabálysértésekrıl szóló 1999. évi. LXIX. törvényt (a továbbiakban Sztv.).  A 
törvénymódosítás közbiztonság javítása érdekében lehetıvé tette, hogy az önkormányzatok 
hatályos rendeleteikben meghatározott szabálysértések elkövetıivel szemben nagyobb összegő 
pénzbírságot szabjanak ki.  Ennek következtében a szabálysértési pénzbírságok felsı értékhatára 
30.000 Ft-ról 50.000 Ft-ra emelkedett.  
 
Az Sztv módosításával felülvizsgálatra kerültek Pécel Város Önkormányzat Képviselı-
testületének hatályos rendeletei. Az elvégzett felülvizsgálat alapján az alábbi rendeletek 
módosítása szükséges: 
 
Pécel Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2003 (III. 31.) számú rendelete a város 
címerérıl és zászlajáról 
Pécel Város Önkormányzatának 7/2004( IV. 20.) sz. rendelete a vásárokról és a piacokról 
Pécel Város Önkormányzatának 9/2007.(VI. 8.) számú rendelete a házak számozásáról és a 
házszámtáblák elhelyezésérıl 
Pécel Város Önkormányzatának 16/2007. (X. 26.) számú rendelete a temetıkrıl és a 
temetkezésrıl 
 
Tájékoztatom, a tisztelt Képviselı-testületet, hogy a vásárokról és piacokról szóló rendelet 
jogszabályi változások miatti további átfogó felülvizsgálata szükséges. Jelen hatályos jogszabályi 
rendelkezések alapján a rendelet 10. §-ban szabályozott szabálysértési tényállást az egyes 
szabálysértésekrıl szóló 218/1999. (XII. 29.) Korm. rendelet 79. §-ban megfogalmazott vásári és 
piaci szabályok megszegése jogszabályi rendelkezés tartalmazza. Tekintettel arra, hogy 
önkormányzati rendelet más magasabb szintő jogszabállyal nem lehet ellentétes, ezért a tényállás 
törlése indokolt. 
 
 Meggondolásra ad okot, hogy amennyiben a városüzemltetési kft létrehozásra kerül, a piac 
üzemeltetési feladatai a kft-nek átadásra kerülhetnének. Ebben az esetben a rendelet hatályon 
kívül helyezésére kerülhet sor, mivel a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 
55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 6 .§ (1) bekezdése szerint a vásárok, és piacok mőködési 
rendjét az üzemeltetı határozza meg.   
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Pécel Város Önkormányzatának 9/2007.(VI. 8.) számú a házak számozásáról és a házszámtáblák 
elhelyezésérıl szóló rendelete a hatályos jogszabályoknak való megfeleltetése szintén a jövıbeli 
sürgısen elvégzendı feladatok közé tartozik. Hivatkozott rendelet több helyen tartalmaz súlyosan 
alkotmánysértı rendelkezéseket.  Tekintettel arra, hogy a rendelet átfogó felülvizsgálata szükséges 
a szabálysértési tényállás korrekciója nem jelen elıterjesztés elfogadásával történne meg. 
 
A fentiek alapján az alábbi határozati és rendeletalkotási javaslatot terjesztem a Képviselı-testület 
elé. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselıtestület döntését! 
 
Határozati javaslat 
 
Pécel Város Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy Pécel Város Önkormányzatának 
9/2007.(VI. 8.) számú a házak számozásáról és a házszámtáblák elhelyezésérıl szóló rendeletét 
valamit Pécel Város Önkormányzatának 7/2004( IV. 20.) sz.  a vásárokról és a piacokról szóló 
rendeletét vizsgálja felül, és a fenti tárgykörökben alkosson rendeletalkotási javaslatot. 
Felelıs: jegyzı 
Határidı: 2011. évi márciusi rendes Képviselı-testületi ülés 
 
Rendeletalkotási javaslat 
 
 
Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testülete megalkotja Pécel Város Önkormányzat 
Képviselı-testületének …./2011 (II. …) számú önkormányzati rendeletét az egyes szabálysértési 
tényállást alapító önkormányzati rendeletek módosításáról 

 
Pécel, 2011. február 16. 

Szıllısi Ferenc 
polgármester 

 
A döntés minısített többséget igényel SZMSZ 38.§ (2) bekezdés a) pontja alapján 
 
Melléklet: Rendelet-tervezet 
 
Az elıterjesztést készítette: dr. Halász Krisztián aljegyzı 
 
Szakmai szempontból ellenırizte: Jeney Erzsébet Szervezési irodavezetı 
 
Az elıterjesztésben foglaltakkal szemben kifogást nem emelek: 
 
 

dr. Csizmadia Julianna 
címzetes fıjegyzı 
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Melléklet 
 
Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testületének …./2011 (II. …) számú 
önkormányzati rendelete az egyes szabálysértési tényállást alapító önkormányzati 
rendeletek módosításáról 
 
 
Pécel Város Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. 
törvény 44/A. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogalkotói jogkörében, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében, a szabálysértésekrıl szóló 1999. évi LXIX. törvény 16. § (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, az egyes szabálysértési tényállást alapító önkormányzati 
rendeletek módosításáról a következıket rendeli el: 
 
1. §. 
 
Pécel Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2003 (III. 31.) számú a város címerérıl és  
zászlajáról szóló rendeletének 10. § az alábbiak szerint módosul 
 
„Aki az önkormányzat jelképeit jogosulatlanul, az engedélytıl eltérıen vagy közösséget sértı 
módon használja fel, szabálysértést követ el, és 50.000 -Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható.” 
 
2. § 
 
Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testületének16/2007. (X. 26.) számú a temetıkrıl és a 
temetkezésrıl szóló rendelete 9.§ az alábbiak szerint módosul 

 
„Aki a rendelet 8. § (3) - (9) bekezdéseiben foglaltakat megszegi, szabálysértést követ el és 
50.000,- Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható.” 
 
 
3. § 
 
Hatályát veszti Pécel Város Önkormányzatának 7/2004( IV. 20.) sz. a vásárokról és a piacokról 
szóló rendeletének 17. §-a  

 
 
4.§  
 
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik a helyben 
szokásos módon. 
(2) Ez a rendelet 2011. április 1-én hatályát veszti. 
 

Szöllısi Ferenc 

Polgármester 
Dr. Csizmadia Julianna 

Címzetes jegyzı 
 
 
 
A rendelet kihirdetve: 2011. ………….  Dr. Csizmadia Julianna címzetes fıjegyzı 
 
 
 


