
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete 

Tata Város önkormányzati rendeleteinek szabálysértési tényállást tartalmazó 
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről  

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § Hatályát veszti: 
 
1. Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
28/1999.(VII.10.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 12. pontja, 
 
2. A temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 29/2000.(XII.05.) önkormányzati rendelet 
13. §-a, 
 
3. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a köztisztaságról 
szóló 23/2003. (IX.29.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése, 6. § (3) bekezdése, 10. § 
(3) bekezdése, 15. § (5), (7), (9)-(10) bekezdése és 17. §-a,  
 
4. Az állattartásról szóló 11/2004.(IV.5.) önkormányzati rendelet 6. § (5) bekezdése, 7. § (4) 
és (5) bekezdése, 8. § (3) bekezdése és 9. §-a, 
 
5. Tata város zöldfelületeinek használatáról és védelméről szóló 22/2006.(VII.1.) 
önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése, 8. § (3)-(4) bekezdése, 
 
6. A közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 23/2007.(VII. 01.) önkormányzati 
rendelet 4. § (4) bekezdése, 6. § (1) és (3) bekezdése és  
 
7. A természeti értékek védelméről és a természetvédelem helyi szabályairól szóló 1/2012. 
(I.30.) önkormányzati rendelet 7. §-a. 
 
2. § Ez a rendelet 2012. május 31-én lép hatályba és 2012. június 1-én hatályát veszti. 
 

 

 

………………………………………….  ……………………………………… 

                    Michl József        dr. Kórósi Emőke 
         polgármester      jegyző 
 

 

A rendelet megalkotásának napja: 2012. május 30. 

 



 

INDOKOLÁS 
 
 
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
2012. évi II. törvény 2012. április 15-i hatálybalépésével az önkormányzatoknak felül kell 
vizsgálni rendeleteiket, és a szabálysértési tényállásokat 2012. május 31-ig hatályon kívül kell 
helyezni.  
 
 

1. §- hoz 
 
Az önkormányzati rendeletek közül az alábbi hét rendeletben szereplő szabálysértési 
tényállásokat kell hatályon kívül helyezni: 
 
- az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/1999./VII.10./ 
rendelet 1. melléklet 12. pontja, 
- a temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 29/2000. (XII.05.) önkormányzati rendelet 
13. §-a, 
- a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a köztisztaságról 
szóló 23/2003. (IX.29.) önkormányzati rendelet 17. §-a, 
- az állattartásról szóló 11/2004. (IV.5.) önkormányzati rendelet 9. §-a, 
- Tata város zöldfelületeinek használatáról és védelméről szóló 22/2006 (VII.1.) 
önkormányzati rendelet 8. § (3) és (4) bekezdése,  
- a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 23/2007. (VII. 01.) önkormányzati 
rendelet 6. § (1) és (3) bekezdése, 
- A természeti értékek védelméről és a természetvédelem helyi szabályairól szóló 1/2012. 
(I.30.) önkormányzati rendelet 7. §-a. 
A konkrét szabálysértési tényállásokon kívül a helyi rendeletekben korábban megállapított 
tiltott, közösségellenes magatartásformákat meghatározó rendelkezések hatályon kívül 
helyezését is tartalmazza a rendelet.  
 

2. §- hoz 
 
 
A  rendelet hatályba lépéséről és a beépülés utáni hatályvesztésről rendelkezik. 
 

 


