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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
2012. május 29-én tartandó nyilvános ülésére                                            

 
 
 
 
Tárgy: Tájékoztató a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 
tevékenységéről 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 2011. évi tevékenységéről a 
mellékletben foglaltak szerint tájékoztatom a képviselő-testületet.  
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni 
és elfogadni szíveskedjenek. 
 
Bazsi, 2012. május 16. 
 
 
 
                                                              Szentes László 
                                                               polgármester 
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Határozati javaslat 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
….. / 2012. ( V. ......) határozata 

 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sümegi Kistérségi 
Többcélú Társulás 2011. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.  
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határid ő: azonnal 
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BAZSI KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZATA 
POLGÁRMESTERE 

8352  Bazsi, Fő u. 91.  Tel/Fax: 87/352-201 E-mail: polgarmester@bazsi.hu 
 

 
 
 
 
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 29-én 

tartandó nyilvános ülésére 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyes 
önkormányzati rendeletei szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül 
helyezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
 
Korábban a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény  (Ötv.) 16.§ (1) 
bekezdésének értelmében, a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény ( a 
továbbiakban: Szabs. tv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
Képviselő-testület több önkormányzati rendeletben állapított meg olyan magatartási 
szabályokat, melyeknek megszegőit szabálysértési bírsággal rendelte szankcionálni. 
 
Időközben azonban 2012. április 15-én hatályba lépett a szabálysértésekről, a 
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi 
II. törvény (a továbbiakban: Szt.), mely hatályon kívül helyezte a Szabs. Tv-t. 
  
Az Szt. 1. § (1) bekezdése szerint: „Szabálysértés az a törvény által büntetni rendelt 
tevékenység vagy mulasztás, amely veszélyes a társadalomra.” 

Az Szt. – fenti rendelkezése alapján – már nem ad az önkormányzatoknak lehetőséget 
szabálysértési tényállás megállapítására. A 254. § (2) bekezdésében úgy rendelkezik, 
hogy:  

„Az önkormányzatok 2012. május 31-ig kötelesek hatályon kívül helyezni az 
önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket.” 
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Bazsi Község  Önkormányzata Képviselő-testületének szabálysértési tényállásokat 
tartalmazó hatályos rendeletei az alábbiak: 
 
1.) 14/2000. (XI. 29.) önkormányzati rendelet   a temetőkről és a temetkezésről     
2.) 7/2005. (VII. 13.) önkormányzati rendelet     a gyermekvédelmi ellátásokról 
3.) 11/2000. (V. 28.) önkormányzati  rendelet   a környezetvédelemről 
 
A felsorolt önkormányzati rendeletek felülvizsgálata kapcsán a következők kerültek 
megállapításra: 
 
 1.   A  temetőkről és a temetkezésről szóló 14/2000. (XI. 29.) önkormányzati rendelet   
12. §-a tartalmaz  szabálysértési tényállást, melynek hatályon kívül helyezése 
szükséges 
 
2.   A gyermekvédelmi ellátásokról  szóló 7/2005. (VII. 13.) önkormányzati rendelet  
23. §-a   tartalmaz  szabálysértési tényállást, melynek hatályon kívül helyezése 
szükséges. 
 
3.  A környezetvédelemről  szóló 11/2000. (V. 28.) önkormányzati  rendeletnek a 20. 
§-a tartalmaz    szabálysértési tényállást, azonban a teljes rendelet hatályon kívül 
helyezése indokolt, mivel a körülmények a rendelet  megalkotása óta jelentősen 
megváltoztak, csak úgy, mint a jogszabályi környezet is. 
 
 
Felülvizsgálatra került továbbá az egyes múzeumi kedvezményekről szóló 3/1995.(II. 
23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2000. (XII. 8.) önkormányzati 
rendelet is. Az önkormányzati   rendelet hatályon kívül helyezése indokolt, mivel a 
körülmények a megalkotása óta jelentősen megváltoztak, csak úgy, mint a jogszabályi 
környezet is. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint: 
 
„(1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 
részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által 
előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, 
önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni 
kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a 
közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez. 
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményeit, és 
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket.” 
Minderre figyelemmel készült el a hatásvizsgálat, melynek eredményéről az alábbi 
tájékoztatást adom: 
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Előzetes hatásvizsgálat 
 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 
 
 

A rendelet-tervezet címe:    Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2012. (...….) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei  
szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről 
 
Társadalmi-gazdasági hatása: a környezet védelmének  biztosítása a településen a 
lakosság aktív szerep- és költségviselés vállalásával. 

Költségvetési hatása:  nincs, kivétel: 
                                               az egyes múzeumi kedvezményekről szóló 3/1995.(II. 

23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
15/2000. (XII. 8.) önkormányzati rendelet hatályon 
kívül helyezése esetén nem számottevően csökken az 
önkormányzat bevétele 

Környezeti, egészségi következményei: számottevő kedvezőtlen következmény nem 
várható 

 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Az adminisztratív terhek csökkennek. 
Egyéb hatása:                  nincs. 

 
A rendelet megalkotásának szükségessége: Az Szt. 254.  § (2) bekezdés  szerint: 
 
 „254. § (2) Az önkormányzatok 2012. május 31-ig kötelesek hatályon kívül helyezni 

az  
önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket.” 
 
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:  
mulasztással megvalósuló törvénysértés miatti észrevétel. 
  
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:  a) személyi: nincs 
                                                                                    b) szervezeti: nincs 
                                                                                    c) tárgyi: nincs 
                                                                                    d) pénzügyi: nincs 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Jat. 18. § (1) szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást 
csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, 
amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi 
szabályozás várható hatásait. 
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Indokolás 
egyes önkormányzati rendeletei szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül 
helyezéséről szóló  önkormányzati rendelet-tervezethez 
 
Az Szt. 1. § (1) bekezdése szerint: „Szabálysértés az a törvény által büntetni rendelt 
tevékenység vagy mulasztás, amely veszélyes a társadalomra.” 

Az Szt. – fenti rendelkezése alapján – már nem ad az önkormányzatoknak lehetőséget 
szabálysértési tényállás megállapítására. A 254. § (2) bekezdésében úgy rendelkezik, 
hogy:  

„Az önkormányzatok 2012. május 31-ig kötelesek hatályon kívül helyezni az 
önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket.” 

 
Fentiekre tekintettel egyértelműen szükséges e tárgyban önkormányzati rendelet 
megalkotása.  
A jogi szabályozás várható hatása, hogy az önkormányzati rendeletek nem lesznek 
ellentétesek  a törvényi szabályozással. 

 
A hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján készült el  a csatolt  önkormányzati 
rendelet-tervezet.  
 
 
Mindezekre tekintettel javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy szíveskedjen 
az előterjesztést és a  mellékelt  rendelet-tervezetet megtárgyalni, valamint a 
felülvizsgálat kapcsán a rendeletet megalkotni. 
 
 Bazsi, 2012. május 15. 
 
 
 

                                            Szentes László 
                                     polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Az előterjesztést készítette: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
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MELLÉKLET 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
……./2012. (……….) önkormányzati rendelete 

egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek 
hatályon kívül helyezéséről 

/TERVEZET/ 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szabálysértésekről, a 
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi 
II. törvény 254. § (2) bekezdésében, és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 
törvény 13. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el: 
 
1. § Hatályát a temetőkről és a temetkezésről  szóló 14/2000. (XI. 29.) önkormányzati 
rendelet 12. §-a. 
 
2. §  Hatályát veszti a gyermekvédelmi ellátásokról  szóló 7/2005. (VII. 13.) 

önkormányzati rendelet  23. §-a. 

 
3. § Hatályát veszti a környezetvédelemről  szóló 11/2000. (V.  28.) önkormányzati 
rendelet. 
 
4. § (1) Hatályát veszti az egyes múzeumi kedvezményekről szóló 3/1995. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2000. (XII. 8.) önkormányzati 
rendelet. 
 
5. §  A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 
       
 
 
Szentes László            Vincze József Ágostonné dr. 
 polgármester            körjegyző 
 
 
 
 
 
Kihirdetve: 2012. május 
 
Sümegprága, 2012. május 
 
 
                                                                                                           Vincze József Ágostonné dr. 
                                                                                                               körjegyző 
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MEGÁLLAPODÁS   /TERVEZET/ 
 
a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodása (a továbbiakban: 
Társulási Megállapodás) VIII. Fejezet 2.2. pontjában meghatározottak alapján a 
Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás működéséhez biztosított önkéntes tagi 
befizetés elszámolásáról, 
 
amely létrejött egyrészről a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás (székhely : 8330 
Sümeg, Deák F. u. 6.) képviseletében Turcsi József a Társulás elnöke (a 
továbbiakban: Társulás), 
 
másrészről Bazsi Települési Önkormányzat ( székhelye: 8352 Bazsi, fő u. 91.) 
képviseletében Szentes László polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat) 
között az alulírott helyen és időben, a következő feltételekkel: 
 
1. Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat által alapított és fenntartott Társulás az 
Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-dunántúli Operatív Program KDOP-2007-
5.2.1/B-2008-0014 sz. „Járóbeteg szakellátó központ kialakítása a Sümegi 
Kistérségben” című projekt megvalósításából kifolyólag, tekintettel a 
megvalósításhoz elnyert pályázatok utófinanszírozott jellegére, fizetési 
kötelezettségeit nem volt képes teljesíteni, likviditási problémákkal küszködött. 
Mindezekre tekintettel a Társulás megkeresésére – figyelemmel a Sümegi Kistérségi 
Többcélú Társulás Társulási Megállapodása VIII. Fejezet A) A TÁRSULÁS 
KÖLTSÉGVETÉSE cím 2. A Társulás költségvetésének bevételi forrásai alcím 2. 
pontjában foglaltakra – az Önkormányzat önkéntes befizetést teljesített a Társulás 
részére. A Társulás kötelezettséget vállalt arra, hogy az Önkormányzat által 
biztosított, átmenetileg átvett pénzeszközt legkésőbb 2012. április 30. napjáig 
tartozik visszafizetni. 
Figyelemmel arra, hogy a Társulás az 1. pontban meghatározott pályázat pénzügyi 
lezárása 2012. április 30. napjáig sem történt meg, és a Társulás likviditási problémái 
továbbra is fennállnak, felek megállapodnak a következőkben: 
 
2. Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat – a Társulás 2012. április 
30. napján lejárt visszafizetési kötelezettségéből adódó – lejárt követelését, és a 
Társulás részéről – a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodása 
VIII. Fejezet 2.1. a) és b) pontjaiban meghatározott finanszírozások 
Önkormányzatot érintő eddigi elmaradása, valamint 2012. június 5-ig keletkező 
kötelezettsége miatti – 2012. június 5. napján lejáró ellenkövetelését egymással 
szemben beszámítják.  
 
3. Felek megállapítják, hogy az Önkormányzat által teljesített önkéntes befizetés 
összege 210.000,- Ft, azaz kettőszáztízezer forint, mely összeg 2012. április 30. 
napján az Önkormányzat lejárt határidejű követelése a Társulással szemben. 
 
4. Felek rögzítik, hogy a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás részére, a fenntartó 
önkormányzatok – így Önkormányzat is – a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 
Társulási Megállapodása VIII. Fejezet 2.1. a) és b) pontjaiban meghatározottak 
szerint kötelesek befizetéseket teljesíteni:  
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a) a tagdíj éves összegét két egyenlő részletben, az első részletet illetően április 15-ig; 
b) a feladatellátási kötelezettségekből eredő működtetési finanszírozást havi 
részletekben, minden hónap 5. napjáig. 
 
5. Felek megállapítják, hogy Önkormányzat által a 4. a) pont alapján fizetendő 
tagdíj április 15-ig esedékes első félévi összege 66 399,- Ft. Önkormányzat e fizetési 
kötelezettségének a fenti határidőre részben tett eleget. Az Önkormányzat által 
megfizetett összeg 33 199,- Ft, ebből kifolyólag a Társulás lejárt követelése 
Önkormányzattal szemben: 33 200,- Ft, azaz harmincháromezer-kettőszáz forint. 
 
6. Felek megállapítják, hogy Önkormányzat által a 4. b) pont alapján havi 
részletekben fizetendő, a feladatellátási kötelezettségekből eredő működtetési 
finanszírozás, 2012. május 5-ig esedékes 5 havi összege 427 710,- Ft.  
Önkormányzat e fizetési kötelezettségének a fenti határidőre részben tett eleget.  
Az Önkormányzat által megfizetett összeg 256 627,- Ft, ebből kifolyólag a Társulás 
lejárt követelése Önkormányzattal szemben: 171 083,- Ft, azaz 
egyszázhetvenegyezer-nyolcvanhárom forint. 
 
7. Felek kölcsönösen megállapítják, hogy a 4-6. pontokban meghatározott lejárt 
követeléseik egymással szembeni beszámítását követően Önkormányzat 5 717,- Ft, 
azaz ötezer-hétszáztizenhét  forint összeget tartozik fizetni Társulásnak.  
 
8. Felek az elszámolásból eredő fizetési kötelezettség teljesítési időpontját 2012. 
június 5. napjában határozzák meg. 
 
9. Felek a Társulás 7. pontban meghatározott fizetési kötelezettségének teljesítését 
akként határozzák meg, hogy az Önkormányzat által 2012. június 5. napjáig a 4. b) 
pont alapján teljesítendő egy havi finanszírozás – 85 542,- Ft – összegét csökkentik 
a Társulás által visszafizetendő összeggel. Ebből adódóan Önkormányzat által 
fizetendő, június hónap 5. napjáig esedékes finanszírozás összege: 79 824,- Ft, azaz 
hetvenkilencezer-nyolcszázhuszonnégy forint.  
 
10. Felek megállapodnak abban, hogy a Társulás fizetési kötelezettsége jelen 
megállapodás teljesülésével megszűnik. 
 

Alulírott felek a fentieket elolvastuk, megértettük, és mint akaratunkkal 
mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírjuk. 

 
Sümeg, 2012. év május hó……...napján 
 
………………………………………          …………………………………………………. 
 Társulás képviseletében           Önkormányzat képviseletében 
    Turcsi József elnök   Szentes László polgármester 
 
A pénzügyi kötelezettségvállalást ellenjegyzem: 
………………………………….…………… ……………………………………............. 
Benczéné Illés Mária könyvelő                 ..……………………….. 
…………………… 


