
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

25/2012. (V.22.) önkormányzati rendelete 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata egyes önkormányzati 

rendeleteiben megállapított szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről 

 
 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, valamint a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdésében 

meghatározottak értelmében az egyes önkormányzati rendeleteiben megállapított 

szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről a következőket rendeli el: 

 
 

 

1. § 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének az 

állattartás rendjéről szóló 46/2005. (XII. 19.) önkormányzati rendelete hatályát veszti. 

 

 

 

2. § 

 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Budapest VII. kerület játszóterein történő dohányzás tilalmáról szóló 6/2009. (II. 16.) 

önkormányzati rendelete hatályát veszti. 

 

 

 

3. § 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének az 

önkormányzati kezelésű közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjról szóló 
39/2006. (XII. 4.) önkormányzati rendelet 5. § (2) és (3) bekezdése hatályát veszti. 

 

 

4. § 

 

(1) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

plakátok elhelyezésének szabályairól szóló 42/2005. (XII. 5.) önkormányzati rendeletének 5. 

§ (4) és (5) bekezdése hatályát veszti. 

 

(2) A 9. § hatályát veszti. 

 
(3) Az 1. számú függelék hatályát veszti.  

 



5. § 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének az 
Önkormányzat jelképeinek meghatározásáról, azok használatának szabályozásáról szóló 

16/2004. (V. 24.) önkormányzati rendeletének 13. § (1) bekezdése hatályát veszti. 

 

6. § 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 
közterületen történő szeszesital fogyasztásának korlátozásáról szóló 7/2000. (IV. 25.) 

önkormányzati rendelete hatályát veszti. 

 

7. § 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének az 

alkoholtartalmú italokat árusító üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló 30/2007. (XII. 17.) 

önkormányzati rendeletének 2. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 
 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak megsértése esetén a jegyző a kereskedelemről szóló 2005. 

évi CLXIV. törvény 9. § (4) bekezdése valamint a kereskedelmi tevékenységek 

végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rend. 27. § (1) bekezdése 

alapján jár el. 

 

 

8. § 

 

 

(1) E rendelet 2012. június 1-én lép hatályba. 
(2) E rendelet 2012. június 2-án hatályát veszti. 

 

 

 

dr. Gotthard Gábor     Vattamány Zsolt 

          jegyző         polgármester 

 

Záradék  

 

 
A rendelet kihirdetése 2012. május 22-én a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a 

Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént. 

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap 

szerkesztője részére. 

  

dr. Gotthard Gábor    

                           jegyző 

http://www.erzsebetvaros.hu/


Általános indoklás 

 

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

szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény, (a továbbiakban: Szabs. 

tv.) melynek rendelkezése értelmében az a társadalomra veszélyes tevékenység, vagy 
mulasztás minősül szabálysértésnek, amelyet törvény büntetni rendel. Ennek megfelelően 

2012. április 15. napját követően a helyi önkormányzatok képviselő-testületei nem 

alkothatnak olyan önkormányzati rendeletet, amelyben szabálysértési tényállást, illetve 

szankciót állapítanak meg. A Szabs. tv. 254. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az 

önkormányzatok 2012. május 31-ig kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati 

rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket. E törvényi kötelezettségének 

tesz eleget a képviselő-testület.  

 

Részletes indoklás 

 
1. §-hoz 

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1988. évi XXIII. törvény 49. § (3) bek. f) 

pontjában, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény 12. § (1) bek. b) és d) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján a Kormány a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és 

forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.26.) Korm. rendeletében szabályozta a kedvtelésből tartott 

állatok tartásának és forgalmazásának a tárgykörét. A kormányrendelet két időpontban, a 

kihirdetésétét követő 3. napon és 2010. július 1. napján lépett hatályba. 

Tekintettel arra, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásának tárgykörét magasabb szintű 

jogszabály, a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.26.) 

Korm. rendelet szabályozza, ezért a tárgykörnek az önkormányzati rendeletben történő 
szabályozására nincs lehetőség. 

 

2. §-hoz 

 

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 

szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosításáról szóló 2011. törvény által a 

nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 

szabályairól szóló törvény módosított, 2012. január 1. napján hatályba lépett 2. § (1) bek. da) 

pontja a következőképpen rendelkezik: „2. § (1) A dohányzásra kijelölt helyek kivételével – a 

(3) bekezdésben foglalt eltéréssel – nem szabad dohányozni …………. da) a gyalogosforgalom 
számára nyitva álló járó aluljárókban és egyéb, zárt légterű közforgalmú közlekedő összekötő 

terekben, valamint közterületi játszótereken, továbbá a játszóterek külső határvonalától 

számított 5 méteres távolságon belül.” 

 

Tekintettel arra, hogy a közterületi játszótereken való dohányzás tilalmának tárgykörét 

magasabb szintű jogszabály – a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 

fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2. § (1) 

bek. da) pontja – szabályozza, a tárgykörnek önkormányzati rendeletben történő 

szabályozására nincs lehetőség. 

 

3. §-hoz 
 

A Szabs. tv. értelmében önkormányzati rendelet 2012. április 15. napját követően 

szabálysértésre vonatkozó szabályozást nem tartalmazhat.  



4. §-hoz 

 

A Képviselő-testület 2012. február 16. napján tartott ülésén hozott 79/2012.(II.16.) számú 

határozatával döntött arról, hogy Erzsébetváros Önkormányzata a kerületben az 

Önkormányzat által korábban kihelyezett hirdetőtáblákat elbontatja. A határozat 
végrehajtásával a természetben előállt valós állapottal való összhang megteremtése érdekében 

célszerű a rendelet 5. § (4) és (5) bekezdéseinek a hatályon kívül helyezése. 

 

A Szabs. tv. értelmében önkormányzati rendelet 2012. április 15. napját követően 

szabálysértésre vonatkozó szabályozást nem tartalmazhat.  

 

5. §-hoz 

 

A Szabs. tv. értelmében önkormányzati rendelet 2012. április 15. napját követően 

szabálysértésre vonatkozó szabályozást nem tartalmazhat.  
 

6. §-hoz 

 

A Szabs. tv. 200. § (1) bekezdés a) pontja szerint: „Aki a szeszes ital árusítására vagy a 

közterületen történő fogyasztására vonatkozó – törvényben, kormányrendeletben 

meghatározott – tilalmat megszegi, szabálysértést követ el.” 2012. április 15. napját követően 

szabálysértésre vonatkozó szabályozást önkormányzati rendelet nem tartalmazhat.  

 

7. §-hoz 

 

A rendeletben foglaltak megsértése esetén a magasabb szintű jogszabályi rendelkezés körébe 
utalja az eljárást.   

 

8. §-hoz 

 

Hatályba léptető rendelkezés. 


