ELŐTERJESZTÉS
Szám:2/2013/Ikl.
Tárgy: A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet elfogadása
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Alkotmánybíróság 38/2012. (XI.14.) AB határozatában a közterület életvitelszerű
lakhatásra való használatát szankcionáló szabálysértési tényállás és más törvényi
rendelkezések megsemmisítéséről döntött. Az Alkotmánybíróság határozatában
megállapította, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 51. § (4) bekezdése, valamint 143. § (4) bekezdés e) pontja
alkotmányellenes, ezért azt megsemmisítette, ezáltal az Mötv. 51. § (4) bekezdése és 143. §
(4) bekezdés e) pontja 2012. november 15-én hatályát vesztette.
A helyi önkormányzatok rendeletalkotására felhatalmazást adó Mötv. 51. § (4) bekezdésének,
valamint 143. § (4) bekezdés e) pontjának hatályon kívül helyezésére tekintettel a helyi
önkormányzatok 2012. november 15-től nem rendelkeznek jogalkotási felhatalmazással, ezért
a korábban megalkotott, a tiltott, közösségellenes magatartásokat szabályozó önkormányzati
rendeletet a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hatályon kívül kellett helyezniük.
Több önkormányzat is azonban a Mötv. 143. § (4) bekezdése d) pontja alapján, mely szerint
felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben határozza meg
„az öngondoskodás és a közösségi feladatok ellátásához való hozzájárulás, továbbá a
közösségi
együttélés
alapvető
szabályait,
valamint
ezek
elmulasztásának
jogkövetkezményeit”, helyi rendeletet alkotott, mintegy pótolva a kiesett szabálysértési
tényállásokat.
Megállapítható, hogy bizonyos korábban tilalmazott magatartásokkal szemben az
önkormányzat nem tud hatékonyan fellépni, ezért a településkép rendezettsége és a közösségi
normák betartatásának elősegítése érdekében célszerű rendeletet alkotni a közösségi
együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről.
A mellékelt rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény szerinti előzetes hatásvizsgálati (17.§) és
indokolási (18.§) kötelezettségnek az alábbiak szerint teszek eleget:
1. a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai,
A rendelet célja, hogy az Alaptörvénnyel és a Mötv.-vel összhangban kerüljön sor az
önkormányzat rendeletalkotó tevékenységére, meghatározásra kerüljenek azok az alapvető
normák, amelyek megszegése esetén közigazgatási bírság, illetve helyszíni bírság kiszabására
kerülhet sor.
Gazdasági, költségvetési hatása a szabályozásnak, hogy a beszedett bírság az önkormányzat
saját bevételét képezi.
b) környezeti és egészségi következményei
Mivel a településkép megóvása és a közterület használatára vonatkozó szabályok tilalmazását
is tartalmazza, hozzájárul a környezeti állapot javításához.
c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai,
Adminisztratív terhei a Büki Közös Önkormányzati Hivatalnak növekednek.
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2. a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei,
A rendelet lehetővé teszi, hogy a normákat megsértők ellen bírságot szabjon ki a jegyző, a
rendeleti szabályozás nélkül kevés hatékony eszközzel tudunk fellépni a kifogásolt
magatartásokkal szemben.

3. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket
Ezeket a feltételeket minden rendelet esetében biztosítani kell, jelenleg az eljáráshoz
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak a Büki Közös Önkormányzati Hivatalban.
Az indoklásban be kell mutatni azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat,
amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás
várható hatásait.
A megalkotás szükségességét a fentiekben részleteztem. A jogi szabályozás várható hatása,
hogy a közösségi normák betartása érdekében hatékonyan tud fellépni az önkormányzat.
A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges. A hatályos SZMSZ-nek megfelelően
a rendelet társadalmasításra került, vélemény nem érkezett.

Bük, 2014. január 7.
Dr. Tóth Ágnes sk
jegyző
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Iklanberény Községi Önkormányzata Képviselő-testületének …/2014. (… . … .)
önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Iklanberény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában és
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendeletben meghatározott a közösségi együttélés alapvető szabályainak
elmulasztásával, megszegésével kapcsolatos a hatáskör gyakorlását a Képviselő-testület a
jegyzőre ruházza át.
2. § A rendelet alapján lefolytatott eljárások során a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.
3. § (1) A rendelet alkalmazásában közösségi együttélés alapvető szabályainak a (2)-(5)
bekezdésben meghatározott magtartások minősülnek.
(2) A közterületet a rendeletetéstől eltérő módon használni csak tulajdonosi hozzájárulás
alapján lehet.
(3) A közterületeken reklámtevékenység nem folytatható.
(4) Zöldterületen nem az arra célra kijelölt úton gépjárművel közlekedni, gyepfelületen,
parkosított vagy zöldterületen gépjárművel megállni vagy várakozni tilos.
(5) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlanát határoló járdaszakasz és a
zöldsáv teljes területének, a tulajdonában álló ingatlannak a tisztántartásáról és
gyommentesítéséről, az ingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő,
a közlekedést nem zavaró nyeséséről. Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az
ingatlanát határoló járdaszakasz síkosság-mentesítéséről.
4.§ A 3.§-ban meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása,
megszegése esetén, annak elmulasztójával, megszegőjével szemben, amennyiben nem
minősül szabálysértésnek, bűncselekménynek vagy magasabb szintű jogszabály nem írja elő
közigazgatási bírság kiszabását, ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság vagy százötvenezer
forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.
5.§ Ez a rendelet 2014. március 1-jén lép hatályba.

Berényi Pál sk
polgármester

Dr. Tóth Ágnes sk
jegyző
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