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A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY .
határozat Házszabály 94 . (1) bekezdése alapján, figyelemmel a 102 . (1) bekezdésére a
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartás i
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények
módosításáról, valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes törvény i
rendelkezések módosításáról szóló T/6390 . számú törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

A törvényjavaslat az alábbi új 33 . §-sal egészül ki, az ezt követő §-ok számozás a
értelemszerűen módosul :

„33. § (1) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 . évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban : új Ötv.) 51 . § (4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(4) A helyi önkormányzat képvisel ő-testülete önkormányzati rendeletben meghatározhat
tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokat . A helyi önkormányzat képviselő-testülete e
magatartás elkövetőjével szemben önkormányzati rendeletben [ötvenezer] százötvenezer
forintig terjedő pénzbírság — igazgatási bírság — kiszabását rendelheti el[ .],	 amely az
önkormányzat saját bevételét képezi.”

(2) Az új Ötv. 106. § (1) bekezdés d) pontja a következ ő szöveggel lép hatályba :

[E törvény alkalmazásában saját bevétel:J

„d) [külön] törvény [szerint] alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj ;”"



Indokolás

A szabálysértésekrő l, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerr ő l

szóló 2012. évi II. törvény 1 . § (1) bekezdése alapján 2012 . április 15-ét követően

szabálysértési tényállást kizárólag törvény állapíthat meg, így az önkormányzatok elveszítik

az önkormányzati szabálysértési rendeletalkotási jogukat .

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 . évi CLXXXIX. törvény 51 . § (4)

bekezdése biztosítja az önkormányzatok számára, hogy a megsz űnő önkormányzati

szabálysértési rendeletalkotási jogosultság helyett a tiltott, kirívóan közösségellenes
magatartások esetében igazgatási bírságot megállapító önkormányzati rendeletet

alkothassanak.

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény

36. § (2) bekezdése kimondja, hogy a települési önkormányzat pénzforgalmi számlájára vagy
annak valamely alszámlájára érkezett szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származ ó

bevétel 100%-a a települési önkormányzatot illeti meg . Figyelemmel arra, hogy az

önkormányzatok szabálysértési rendeletet nem alkothatnak 2012 . április 15-ét követően, így a

szabálysértési önkormányzati rendeletek helyébe lépő önkormányzati rendeletben

meghatározott igazgatási bírságból származó bevételek is az önkormányzatokat illetik me g

100 %-ban.
Budapest, 2012 . március 26 .

Dr. Láng Zsolt
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