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2018. január 1-jén hatályba lépett az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény (a továbbiakban: Ákr.), melynek 142. §-a hatályon kívül helyezte a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt (a
továbbiakban: Ket.).
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának több helyi rendelete tartalmaz hivatkozást
a Ket.-re, illetve tartalmaz hatósági eljárásjogi jellegű rendelkezést, ami szükségessé teszi a
helyi rendeletek felülvizsgálását és a rendeleti előírások Ákt. szabályozáshoz történő
hozzáigazítását.
Az előterjesztés az Ákr. hatálybalépésével összefüggésben az alábbi helyi rendeletek
módosítására tesz javaslatot:
1. a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük szabályairól szóló 3/1994. (II. 1.)
önkormányzati rendelet,
2. a helyi környezetvédelmi alap létrehozásáról, az alappal való rendelkezés és
gazdálkodás szabályairól szóló 31/1995.(XII.1.) önkormányzati rendelet,
3. a közterületek használatáról szóló 1/2009.(II.3.) önkormányzati rendelet,
4. a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.(III.30.) önkormányzati
rendelet,
5. az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 6/2011. (II. 9.) önkormányzati rendelet,
6. a zöldfelület-gazdálkodásról szóló 30/2011. (V. 4.) önkormányzati rendelet,
7. a telekadóról szóló 19/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelet,
8. a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló 15/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelet,
9. a városi önkormányzati jelképekről és a „Szekszárd” név használatáról szóló 26/2016.
(VI. 21.) önkormányzati rendelet,
10. a közterületek elnevezésének rendjéről és a házszámok megállapításának szabályairól
szóló 11/2017. (IV. 4.) önkormányzati rendelet.
Az Ákr. hatálybalépésével megváltozott a közigazgatási szankciórendszer is.
A Ket. helyébe lépő Ákr. nem tartalmaz anyagi jogi rendelkezéseket, arról a közigazgatási
szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény állapít meg szabályokat. E törvény
hatálybalépésének időpontja 2019. január 1. napja.
A törvény fenti időpontban történő hatálybalépésére tekintettel az Ákr. hatálybalépése és
az új törvény hatálybalépése közti időintervallumra a közigazgatási szabályszegések
szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával
összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül
helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX törvény állapítja meg a közigazgatási szankciókat, melyek
a következők: figyelmeztetés, közigazgatási bírság, elkobzás, jogszabályban meghatározott
egyéb szankció.
A leírtakat figyelembe véve a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 15/2016. (V. 2.) önkormányzati rendeletben
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foglalt eljárásokra a 2018. évben az átmeneti szabályokat tartalmazó 2017. évi CLXXIX.
törvény rendelkezéseit az Ákr. eljárásjogi szabályainak figyelembevételével kell alkalmazni.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2018. január 1-től
kiegészült az Önkormányzati Hatósági ügy fejezettel, melynek 142/A. § (2) bekezdése
kimondja:
„(2) Ha a képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyben a hatáskörét átruházza, elbírálja
a fellebbezést, valamint gyakorolja a másodfokú hatóság és - a (3) bekezdés szerinti kivétellel
- a felügyeleti szerv feladat- és hatáskörét.”
A fentiek szerint a közösségi együttélés szabályainak megszegése miatt a jegyző, mint a
hatáskör címzettje által kiszabott közigazgatási bírságot megállapító határozat ellen
fellebbezésnek van helye. Ezen fellebbezések elbírálása 2018. január 1-től a Közgyűlés
hatáskörébe tartozik.
Az előterjesztés részét képezi a módosító rendelet-tervezet szakaszaihoz kapcsolódó
részletes indokolás.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) kötelező feladatként
állítja a jogszabály előkészítője elé, hogy előzetes hatásvizsgálatot folytasson le, felmérve
ezzel a szabályozás várható következményeit. Megfelelve a Jat. 17. § (1) – (2) bekezdésében
foglalt előírásnak az előzetes hatásvizsgálat eredményéről hatásvizsgálati lapot készítettünk,
melyet tájékoztatásul szintén csatolunk az előterjesztéshez.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3)
bekezdése alapján eljárva a rendelet-tervezetet megküldtük véleményezésre a Tolna Megyei
Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály, mint környezetvédelmi és
természetvédelmi hatóság részére. Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala a
rendeletmódosítással kapcsolatban környezetvédelmi és természetvédelmi szakmai
szempontból nem élt kifogással.
A rendelet-tervezet elkészítése során továbbá tekintettel voltunk a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelet – 2015. október 1. napjától
hatályos – 31/A. § -ára, mely a rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetésre bocsátásának
szabályait rögzíti. A társadalmi egyeztetés keretében a 31/A. § (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően gondoskodtunk a rendelet-tervezetnek az önkormányzat
honlapján történő közzétételéről.
Az előterjesztést a bizottságok a Közgyűlés hetében tárgyalják.
Mindezek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását és a rendelet-tervezet elfogadását.
Szekszárd, 2018. április 12.
dr. Molnár Kata
jegyző
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INDOKOLÁS
Általános indokolás
2018. január 1-jével hatályba lépett az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.), amely a hatósági eljárásjog megreformálásával tölti be az
általános eljárásjogi kódex szerepét. A kódex hatálybalépésével szükségessé vált minden
hatósági eljárásjogi tárgyú, illetve hatósági eljárásjogi rendelkezést is tartalmazó
önkormányzati rendelet hozzáigazítása az eljárásjog új szabályozási rendszeréhez és
terminológiájához.

Részletes indokolás:
1. §-hoz: A lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük szabályairól szóló 3/1994. (II. 1.)
önkormányzati rendelet módosítására tesz javaslatot. E szakasz a Ket. hatályon kívül
helyezésére tekintettel a lakbértámogatással kapcsolatos eljárásban az Ákr.
rendelkezéseinek alkalmazását rendeli el.
2. §-hoz: A helyi környezetvédelmi alap létrehozásáról, az alappal való rendelkezés és
gazdálkodás szabályairól szóló 31/1995.(XII.1.) önkormányzati rendeletnek az Ákr. hatályba
hatálybalépésével összefüggő módosítására tesz javaslatot igazodva a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (2) bekezdés a)-b) pontjában foglalt
előírásokhoz.
3. §-hoz: A közterületek használatáról szóló 1/2009.(II.3.) önkormányzati rendelet
módosítására tesz javaslatot, mely módosítás a Ket. hatályon kívül helyezése miatt
szükséges. A közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásban az Ákr. szabályait
kell alkalmazni.
4. §-hoz: A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.(III.30.) önkormányzati
rendelet módosítását tartalmazza az új eljárási kódex terminológiájával összhangban.
5. §-hoz: Az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 6/2011. (II. 9.) önkormányzati
rendelet módosítását tartalmazza. A módosítás az Ákr.-rel való terminológiai és szabályozási
logikai összhang megteremtését szolgálja.
6-8. §-hoz: A zöldfelület-gazdálkodásról szóló 30/2011. (V. 4.) önkormányzati rendelet
módosítására tesz javaslatot az Ákr.-rel való összhang megteremtése érdekében. Az Ákr.-ben
használt terminológiára tekintettel egyfelől technikai jellegű átvezetéseket hajt végre a
módosítás, másrészt a Ket.-re történő hivatkozás hatályon kívül helyezését is tartalmazza.
9. §-hoz: A telekadóról szóló 19/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosítását
tartalmazza. A rendelkezés az adómentességet érintően a jogerős döntés (jogerős
használatbavételi engedély) helyett a végleges döntés terminológia bevezetésével
összefüggő technikai módosításokat vezeti át igazodva az építésügyi előírásokhoz.
10. §-hoz: A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló 15/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosítására tesz
javaslatot.
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A Ket. hatályon kívül helyezésére tekintettel előírja, hogy a közösségi együttélés alapvető
szabályait sértő magatartás miatti eljárás során az Ákr. rendelkezéseit, valamint a
megváltozott közigazgatási szankciórendszerre tekintettel a közigazgatási szabályszegések
szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával
összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül
helyezéséről szóló 2017.évi CLXXIX törvényt kell alkalmazni a rendeletben meghatározott
eltérésekkel.
11. §-hoz: A városi önkormányzati jelképekről és a „Szekszárd” név használatáról szóló
26/2016. (VI. 21.) önkormányzati rendelet módosítását javasolja. E szakasz a Ket. hatályon
kívül helyezésére tekintettel a címer használat, valamint a Szekszárd név használat
engedélyezésével kapcsolatos eljárásban az Ákr. rendelkezéseinek alkalmazását rendeli el.
12. §-hoz: A közterületek elnevezésének rendjéről és a házszámok megállapításának
szabályairól szóló 11/2017. (IV. 4.) önkormányzati rendelet módosítását tartalmazza. A Ket.
hatályon kívül helyezésére tekintettel a házszámozással kapcsolatos eljárásban az Ákr.
előírásait kell alkalmazni.
13. §-hoz: Záró rendelkezések alcím alatt a hatályba lépésről rendelkezik.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A központi jogszabályok változása miatti, az
Ákr. hatálybalépésével összefüggő többnyire technikai jellegű módosításoknak társadalmi,
költségvetési hatása nincs.
b) Környezeti, egészségi következményei:
Nem releváns.
c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet módosítása nem jár az
adminisztratív terhek változásával.
d) Egyéb hatása: nincs
e) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: Az önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes, ezért az
Ákr. -rel való összhang biztosítása érdekében szükséges a rendeletmódosítás.
A rendelet-módosítás megalkotásának elmaradása a kormányhivatal törvényességi
felügyeleti eljárását vonhatja maga után.
f) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A
jogszabály alkalmazásához szükséges pénzügyi, személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem
változnak, azok rendelkezésre állnak.
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének .../2018. (…) önkormányzati
rendelete egyes önkormányzati rendeleteknek az általános közigazgatási rendtartásról
szóló törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról
(t e r v e z e t)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
az 1. alcím esetében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében, 5. § (3)
bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 19. § (1)-(2) bekezdésében, 20. § (3) bekezdésében,
21. § (6) bekezdésében, 23. § (3) bekezdésében, 27. § (2) bekezdésében, 31. § (2)
bekezdésében, 33. § (3) bekezdésében, 34. § (1) bekezdésében, 36. § (2) bekezdésében, 42.
§ (2) bekezdésében, 54. § (1) bekezdésében, 62. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, - a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont 5)
bekezdés 23. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.)
önkormányzati rendelet 1. melléklet 3. pont 3) bekezdés 2. alpontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének kikérésével -,
a 2. alcím esetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény 58. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak,
valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX.
törvény 85. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, - a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljáró Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály,
valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati
rendelet 52. § (1) bekezdés d) pont de) alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével -,
a 3. alcím esetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.)
önkormányzati rendelet 52. § (1) bekezdés d) pont de) alpontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével -,
a 4. alcím esetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
26. §-ában és a 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10 § (2) bekezdésében és 13. § (1)
bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, - a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3. pont 3)
bekezdés 2. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Szociális és Egészségügyi
Bizottság véleményének kikérésével -,
az 5. alcím esetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 31. § (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, - a
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 52. §
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(1) bekezdés d) pont de) alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és
Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével -,
a 6. alcím esetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, - a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljáró Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály, valamint a
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 52. §
(1) bekezdés d) pont de) alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és
Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével -,
a 7. alcím esetében a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és 6. §ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, - a
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1. pont 5) bekezdés 23. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével -,
a 8. alcím esetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.)
önkormányzati rendelet 52. § (1) bekezdés d) pont de) alpontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, Humán Bizottság, valamint Szociális
és Egészségügyi Bizottság véleményének kikérésével -,
a 9. alcím esetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és i) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 52. § (1) bekezdés d) pont de) alpontjában
meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének
kikérésével -,
a 10. alcím esetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 51. § (5) bekezdésében és 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 52. § (1) bekezdés d) pont de) alpontjában
meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének
kikérésével – a következőket rendeli el:
1.A lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük szabályairól szóló 3/1994. (II.
1.) önkormányzati rendelet módosítása
1. §
A lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük szabályairól szóló 3/1994. (II. 1.)
önkormányzati rendelet 5/B. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(12) A lakbértámogatással kapcsolatos eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról
szóló 2016. évi CL. törvényt kell alkalmazni.”
2. A helyi környezetvédelmi alap létrehozásáról, az alappal való rendelkezés és
gazdálkodás szabályairól szóló 31/1995.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosítása
2. § A helyi környezetvédelmi alap létrehozásáról, az alappal való rendelkezés és
gazdálkodás szabályairól szóló 31/1995.(XII.1.) önkormányzati rendelet 2. § a) - b) pontja
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az alap bevételei:)
„a) az önkormányzat által véglegesen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege,
b) az illetékes környezetvédelmi hatóság által az önkormányzat területén véglegesen
kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott
százaléka,”
3. A közterületek használatáról szóló 1/2009.(II.3.) önkormányzati rendelet
módosítása
3. § (1) A közterületek használatáról szóló 1/2009.(II.3.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R1) 5/B. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A filmforgatás céljából történő közterület-használatra nem terjednek ki a rendelet
kérelem benyújtásra, engedélyezésre vonatkozó rendelkezései. A közterület filmforgatás
célú használata esetén az Mktv., valamint a végrehajtására kiadott, a közterületek és az
állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatának részletes szabályairól
szóló 302/2016. (X. 13.) Korm. rendelet, és az általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”
(2) Az R1. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § A közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásban az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt kell alkalmazni.”
4. A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.(III.30.) önkormányzati
rendelet módosítása
4. § A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.(III.30.) önkormányzati
rendelet 10. § (14) bekezdésében a „jogerősen” szövegrész helyébe a „végleges döntéssel”
szöveg, 10/A. § (7) bekezdésében a „jogerős határozat” szövegrész helyébe a „végleges
határozat” szöveg, 40. § (2) bekezdésében a „fenntartó, illetve a bíróság jogerős és
végrehajtható határozatot nem hoz” szövegrész helyébe a „fenntartó nem dönt, illetve a
bíróság jogerős határozatot nem hoz” szöveg lép.
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5. Az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 6/2011. (II. 9.) önkormányzati
rendelet módosítása
5. § (1) Az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 6/2011. (II. 9.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: R2) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hozzájárulást a 3. § (4) bekezdése szerinti kötelezést tartalmazó határozat véglegessé
válását követő 30 napon belül, egy összegben kell az önkormányzat felé megfizetni.”
(2) Az R2 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A hozzájárulás előírásával kapcsolatos eljárásra, valamint a teljesítés elmulasztása
esetén a pénzfizetési kötelezettség végrehajtására az általános közigazgatási rendtartásról
szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”
6. A zöldfelület-gazdálkodásról szóló 30/2011. (V. 4.) önkormányzati rendelet
módosítása
6. §
A zöldfelület-gazdálkodásról szóló 30/2011. (V. 4.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R3) 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) E rendeletben szabályozott önkormányzati hatósági ügyek esetében az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján kell eljárni.”
7. § Az R3 17. § (3) bekezdésében a „jogerőre emelkedéstől” szövegrész helyébe a
„véglegessé váltástól” szöveg lép.
8. § Hatályát veszti az R3 17. § (4) bekezdésében az „a Ket. 140. § (1) bekezdés alapján
eljárva” szövegrész.
7. A telekadóról szóló 19/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosítása
9. § A telekadóról szóló 19/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelet 5. § b) pontjában a
„jogerős használatbavételi engedéllyel” szövegrész helyébe a „végleges használatbavételi
engedéllyel, vagy használatba vétel tudomásul vételével, illetve hatósági bizonyítvánnyal”
szöveg lép.
8. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló 15/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosítása
10. § A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló 15/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelet 5. § (1) – (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„5. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások elkövetése miatt
lefolytatott eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
és a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a
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közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes
jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017.évi CLXXIX. törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.
(2) A kiszabásra kerülő közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell
venni a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a
közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes
jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017.évi CLXXIX. törvény 3. § (1) bekezdés
rendelkezésein túl
a) a tiltott magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét, és
b) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat a jogsértő
felhívásra igazolja.”

9. A városi önkormányzati jelképekről és a „Szekszárd” név használatáról szóló
26/2016. (VI. 21.) önkormányzati rendelet módosítása
11. § A városi önkormányzati jelképekről és a „Szekszárd” név használatáról szóló
26/2016. (VI. 21.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) A címer használat, valamint a Szekszárd név használat engedélyezésével kapcsolatos
eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt kell
alkalmazni.”
10. A közterületek elnevezésének rendjéről és a házszámok megállapításának
szabályairól szóló 11/2017. (IV. 4.) önkormányzati rendelet módosítása
12. § A közterületek elnevezésének rendjéről és a házszámok megállapításának
szabályairól szóló 11/2017. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 17. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„17. § A házszámozással kapcsolatos eljárásban – az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel –
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény előírásait kell alkalmazni.”
11. Záró rendelkezések
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző

10
82elot

