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E l ő t e r j e s z t é s  

 

 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2012. december …-én tartandó ülésére 

 

N a p i r e n d:  A tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 17/2012.(VI.1.)  

   önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 

    

E l ő a d ó:  Dr. Szatmári Ibolya jegyző   

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2012. április 15-én hatályba lépett a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. (továbbiakban: Szabs.tv.) értelmében 2012. április 15-

ét követően szabálysértési tényállást már csak törvényben lehet szabályozni, tehát sem 

kormányrendelet, sem önkormányzati rendelet szabálysértési tényállást nem tartalmazhat. Így az 

önkormányzati rendeletekben megfogalmazott szabálysértési tényállásokat hatályon kívül kellett 

helyezni, mely kötelezettségét az önkormányzat teljesítette.  

Ehhez kapcsolódóan, szintén 2012. április 15. napján történő hatályba lépéssel a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 51.§ (4) bekezdése lehetővé 

tette az önkormányzatok képviselő-testületei számára, hogy önkormányzati rendeletben tiltott, 

közösségellenes magatartásokat határozzanak meg.  

 

E felhatalmazás alapján Lengyeltóti Város Önkormányzata megalkotta a tiltott, közösségellenes 

magatartásokról szóló 17/2012.(VI.1.) önkormányzati rendeletét, mely az önkormányzati 

rendeletekben korábban is szerepelt szabálysértési tényállásokat tiltott, közösségellenes 

magatartásoknak nyilvánította. 

 

Az Alkotmánybíróság 2012. november 12-én kelt, a közterület életvitelszerű lakhatásra való 

használatát szankcionáló szabálysértési tényállás és más törvényi rendelkezések megsemmisítéséről 

szóló 38/2012.(XI.14.) AB határozatában jogszabály alaptörvény-ellenességének utólagos vizsgálatára 

irányuló indítvány alapján többek között megállapította, hogy a Mötv. 51.§ (4) bekezdése, valamint a 

143.§ (4) bekezdés e) pontja alkotmányellenes, ezért azt megsemmisítette.  

 
Az Alkotmánybíróság indoklásában többek között az alábbiakat állapította meg: 

A Mötv-ben szereplő felhatalmazó rendelkezések garanciális törvényi keretek meghatározása nélkül 

indokolatlanul tág felhatalmazást adnak a helyi önkormányzatok számára a szankciók megállapítására, 

ami sérti a jogállamiság elvét és a jogbiztonság követelményét. 

A Mötv. úgy ad felhatalmazást egyes magatartások jogellenessé nyilvánítására és szankcionálására, 

hogy annak kereteit nem, illetőleg csak határozatlan jogfogalommal („közösségellenes magatartás”) 

határozza meg. A felhatalmazásnak ez a módja a helyi önkormányzatok szabad belátására bízza annak 

megítélését, hogy a helyi társadalmi viszonyok szabályozása körében mely magatartásokat értékelnek 

olyan mértékben közösségellenesnek, ami azok elkövetőinek szankcióval való sújtását indokolja. 

 

Az Alkotmánybíróság szerint a jogállamiság elvéből fakadó követelmény, hogy amennyiben a 

jogalkotó valamely alkotmányos, illetőleg törvényben szabályozott jog korlátozására ad jogalkotási 

felhatalmazást valamely közigazgatási szervnek, a törvénynek meg kell határoznia a jogalkotási 

hatáskör terjedelmét, annak korlátait is. 
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Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a felhatalmazásnak ez a módja lehetőséget ad az 

önkormányzatnak arra, hogy önkényesen éljenek a közhatalom gyakorlására szóló felhatalmazással. 

A törvényi keretek határozatlansága miatt a hatáskörrel való visszaélés veszélyét növeli, hogy a Mötv. 

51.§ (4) bekezdése gazdasági érdekeltséget is teremt az önkormányzatok számára azzal, hogy a 

beszedett bírságok teljes mértékben az önkormányzatok bevételét képezik. 

 

Mötv. 143.§ (4) bekezdése az önkormányzatok szabad belátásra bízza, hogy alkalmaznak-e 

differenciálást a bírság mértéke, az egyes jogellenes magatartások súlya és veszélyessége tekintetében, 

továbbá, hogy megállapítanak-e felelősséget kizáró, kimentő okokat. 

A helyi önkormányzatok rendeletalkotási jogkörét az Alaptörvény 32. cikke szabályozza, melynek (2) 

bekezdése alapján eredeti jogalkotási jogkörrel rendelkeznek. E feladatkörben szabályozhatnak olyan 

helyi társadalmi viszonyokat, amelyeket törvény nem szabályoz. Büntetés, szankció megállapítása, 

amely állami kényszer, nem tartozik a helyi közügyek körébe, ezért ilyen szabályokat az 

önkormányzat csak törvényi felhatalmazás alapján, annak keretei között alkothat. Az ilyen jogalkotás 

csak a törvényben előírt anyagi jogi garanciák és egyértelmű felhatalmazás mellett áll összhangban az 

Alaptörvény B) cikkének (1) bekezdéséből folyó jogállami követelményekkel. Az Alkotmánybíróság 

határozatában megállapította, hogy a megsemmisített törvényi rendelkezések az AB határozat Magyar 

Közlönyben történt közzétételét követő napon, vagyis 2012. november 15-én hatályukat vesztik. 

 
Fentiek alapján az önkormányzatnak intézkednie kell az Alaptörvénybe ütköző törvényi 

felhatalmazáson alapuló A tiltott közösségellenes magatartásokról szóló 17/2012.(VI.1.) 

önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről. Ezzel összefüggésben szükséges az 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/1999.(III.25.) rendelete átruházott 

hatásköri jegyzékéből kivenni a jegyző eljárási jogosultságára vonatkozó rendelkezést. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés és a mellékelt rendelet-tervezetek elfogadására. 

 

 

Lengyeltóti, 2012. december 3.         

 

 

 

 

                      Dr. Szatmári Ibolya 

                    jegyző    

 

 

Az előterjesztést készítette:   Jóváhagyta: 

 

 

Böröndi Franciska            Zsombok Lajos       

aljegyző       polgármester 
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Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2012.(XII….) önkormányzati rendelet-TERVEZETE 

 

A tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 17/2012.(VI.1.) önkormányzati rendelet  

hatályon kívül helyezéséről 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

 

 

1.§ 

 

Hatályát veszti A tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 17/2012.(VI.1.) önkormányzati 

rendelet. 

 

2.§ 

 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                                                                     

 

 

Lengyeltóti, 2012. december……. 

 

 

 

 

          Dr. Szatmári Ibolya               Zsombok Lajos 

                          jegyző      polgármester 

 

 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2012. december ….-én. 

  

                 Dr. Szatmári Ibolya 

              jegyző 



 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2012.(XII...) önkormányzati rendelet-TERVEZETE 

 

a 16/1999.(XII.30.), 4/2001.(II.23.), 10/2001.(IX.26.), 6/2002.(VIII.23.), 8/2002.(X.30.), 

12/2002.(XII.12.), 16/2004.(VI.30.) , 26/2004.(XII.15.), 14/2005.(V.27.), 19/2005.(IX.30.), 

13/2006.(IV.26.), 22/2006.(X.11.), 7/2007.(II.23.), 14/2008.(V.30.), 26/2008.(XI.28.), 

19/2009.(IX.25.), 22/2009.(X.30.), 1/2010.(I.29.), 5/2010.(II.24.), 13/2010.(VI.29.), 18/2010.(X.14.), 

27/2011. (IX.30.), 1/2012.(I.30.), 18/2012.(VI.1.), 27/2012.(XI.15.) önkormányzati rendeletekkel 

módosított 

 

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

6/1999.(III.25.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

Hatályát veszti a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/1999.(III.25.) önkormányzati rendelet 

3. melléklet Átruházott hatáskörök jegyzéke cím „Jegyző” alcíme. 

 

{Jegyző 

 

A tiltott, közösségellenes magatartásokkal kapcsolatos hatósági eljárásokat lefolytatja.} 

 

 

2.§ 

 

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                                              

 

 

Lengyeltóti, 2012. december ….  

 

 

 

 

 

Dr. Szatmári Ibolya                                                                         Zsombok Lajos 

                    jegyző                                                                                      polgármester  

 

 

 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2012. december …-én.             

  

                                                                                                Dr. Szatmári Ibolya 

                                                                                                           jegyző  

 

 


