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KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
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ELŐTERJESZTÉS
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. február 14. napján tartandó ülésére
Tárgy: A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 12/2016. (V.27.)
önkormányzati rendelet módosítása
Az előterjesztést készítette: Tóth Zoltán igazgatási osztályvezető
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
Tárgyalta: PVÜB, Jankovich RÖNK, SZŐLŐSKISLAKI RÖNK
Tanácskozási joggal meghívott:
Gazdálkodási, költségvetési szempontból ellenőrizte:
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
Törvényességi szempontból jóváhagyta:
Dr. Markó Péter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

A

közösségi

együttélés

alapvető

szabályairól

szóló

12/2016.

(V.27.)

önkormányzati rendelet felülvizsgálata alapján a következő módosítások váltak
szükségessé mivel 2018. január 1 napjától új közigazgatási eljárási törvény lépett
hatályba valamint Balatonboglár Város Önkormányzata 2018. január 1 forduló
nappal számlavezető bankot is váltott.
A fentiek alapján a rendelet 1. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés
lép: A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt
lefolytatott eljárás során az általános közigazgatási eljárásról szóló 2016. évi CL
törvény

rendelkezései

alkalmazandók

az

e

rendeletben

meghatározott

eltérésekkel.
Az előbbieken túl pedig a rendelet 1. § (10) bekezdésben „12072514-0100046300800000 számú pénzforgalmi számlájára” szöveg helyébe a „1040304000030694-00000004 számú Bírság beszedési számlájára” szöveg lép
Az előbbiekben leírt módosítási javaslatokat az alábbi rendeletmódosítással
javaslom megtárgyalni és elfogadni.

Balatonboglár, 2018. január 31.

Mészáros Miklós
polgármester

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2018. (II. .) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 12/2016. (V.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Balatonboglár
Közös
Önkormányzati
Hivatal
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §.
A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 12/2016.(V.27.) önkormányzati
rendelet ELSŐ RÉSZ Általános szabályok 1. § (4) bekezdés helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt
lefolytatott eljárás során az általános közigazgatási eljárásról szóló 2016. évi CL
törvény rendelkezései alkalmazandók az e rendeletben meghatározott
eltérésekkel.”
2.§.
A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 12/2016.(V.27.) önkormányzati
rendelet ELSŐ RÉSZ Általános szabályok 1. § (10) bekezdésben „1207251401000463-00800000 számú pénzforgalmi számlájára” szöveg helyébe a
„10403040-00030694-00000004 számú Bírság beszedési számlájára” szöveg lép.
3. §.
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba majd az azt követő napon hatályát
veszti.

Mészáros Miklós
polgármester
A rendelet kihirdetésre került:
Balatonboglár, 2018. február .

Dr. Markó Péter
jegyző

Dr. Markó Péter
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
1.

Társadalmi-gazdasági hatás

2.

Költségvetési hatás

3.

Környezeti következmények

4.

Egészségügyi
következmények
Adminisztratív terheket
befolyásoló hatás

Nincs

A rendelet megalkotásának
szükségessége, a jogalkotás
elmaradása esetén várható
következmények
A rendelet alkalmazásához
szükséges személyi,
szervezeti, tárgyi feltételek

az általános közigazgatási eljárásról
szóló 2016. évi CL törvény

5.
6.

7.

A kiszabott közigazgatási bírságok a
megfelelő jogszabályok által a
megfelelő helyre legyen kiszabva és
megfizetve
Többlet költséget nem jelent az előző
évhez képest
Nincs

Nincs

Rendelkezésre állnak

Dr. Markó Péter
jegyző

