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E l ő t e r j e s z t é s  

a képviselő-testület 2014. november 26.-i ülésére 

Tárgy: Rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének 

következményeiről. 

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 önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(a továbbiakban: Mötv.) 51. § (4) bekezdése, valamint a 143. § (4) bekezdés e) pontja 
alkotmányellenes, ezért azt megsemmisítette, ezáltal a Mötv. 51. § (4) bekezdése, és a 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 kirívóan közösségellenes magatartásokat szabályzó 
önkormányzati rendeletet a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hatályon kívül 
kellett helyezniük. 

A Mötv. 143. § (4) bekezdés d) pontja alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete 
felhatalmazást kap, hogy rendeletben határozza meg „az öngondoskodás és a közösségi 
feladatok ellátásához való hozzájárulás, továbbá a közösségi együttélés alapvető szabályait, 
valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit”. Ezzel, mintegy pótolhatóak a kiesett 
szabálysértési tényállások. 

Megállapítható, hogy bizonyos korábban tilalmazott magatartásokkal szemben az 
önkormányzat nem tud hatékonyan fellépni, ezért a településkép rendezettsége és a közösségi 
normák betartásának elősegítése érdekében célszerű rendeletet alkotni a közösségi együttélés 
alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről. 

Hatásvizsgálat: 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint: 
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„17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a 
helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. 
(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.” 

A tervezett jogszabály hatásai: 
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 

➢ társadalmi hatása: 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 és költségvetési hatása: A beszedett bírság az önkormányzat saját bevételét 
képezi. 

b) környezeti és egészségi következmények: Mivel a településkép megóvása és a közterület 
használatára vonatkozó szabályok tilalmazását is tartalmazza a rendelet, hozzájárul a 
környezeti állapot javításához. 

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A döntések meghozatalával, bírság 
kiszabásával nőnek az önkormányzat adminisztratív terhei. 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

➢ a rendelet megalkotásának szükségessége: A rendeleti szabályozásra a Mötv. ad 
felhatalmazást.  

➢ a rendelet elmaradásának következménye: A rendelet lehetővé teszi, hogy a normákat 
megsértők ellen bírságot szabjon ki a jegyző, a rendeleti szabályozás nélkül kevés 
hatékony eszközzel tudna az önkormányzat fellépni a kifogásolt magatartásokkal 
szemben. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: 
➢ a személyi feltétel: rendelkezésre áll. 
➢ szervezeti feltétel: rendelkezésre áll. 
➢ tárgyi feltétel: rendelkezésre áll. 
➢ pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll. 
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Mellékelten beterjesztem a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének 

következményeiről szóló rendelet tervezetet, elfogadásra javasolva. 

Segesd, 2014. november 13. 

 Péntek László 
 polgármester


