
Indokolás

A közterületek használatáról szóló 7/2013. (VII.10.) önkormányzati rendelet módosításához.

Jelenleg a 7/2013. (VII.10.)  rendeletünk szabályozza  a közterületek használatát.  Évek óta  visszatérő
probléma, hogy egyes ingatlantulajdonosok, használók a többszöri felhívás ellenére sem tesznek eleget a
hivatkozott  rendeletben  szabályozott  előírásoknak.  A  közösségi,  közhasználatú  területek  rendje,  az
ingatlanok rendezettsége kiemelt  figyelmet  érdemel,  ezért  szükségesnek tartjuk a rendeletben foglalt
egyes magatartások, mint közösségi együttélés alapvető szabályait  sértő magatartások, szankcionálási
lehetőségének megteremtését. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)  8.
§ (1) bekezdése b) pontja alapján a helyi közösség tagjai a helyi önkormányzat alanyaként kötelesek
betartani és betartatni a közösségi együttélés alapvető szabályait.

Az  Mötv.  8.  §  (2)  bekezdése  valamint  a  143.  §  (4)  bekezdése  d)  pontja  felhatalmazza  a  helyi
önkormányzat  képviselő-testületét,  hogy rendeletben  határozza  meg  a  közösségi  együttélés  alapvető
szabályait, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit.

A  rendelet  módosítással  lehetőség  nyílik  a  közterületek  rendjének  megsértése  esetén  szankciók
alkalmazására.

Az Mötv.  41.  § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület  hatásköreit  – többek között  – a jegyzőre
ruházhatja át. E jogszabályi lehetőségre figyelemmel a javaslat szerint a közösségi együttélés alapvető
szabályait megsértő magatartások szakcionálása esetén az I. fokú önkormányzati hatáskör címzettje a
jegyző. 

Az eljárás lefolytatására és a bírság kiszabására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól  szóló  2004.  évi  CXL.  törvény  (továbbiakban:  Ket.)  rendelkezéseit  kell  alkalmazni  a
rendelet-tervezetben foglalt  eltéréssel,  mivel  e  magatartások miatti  eljárások önkormányzati  hatósági
ügynek minősülnek.

A közigazgatási bírság kiszabása a Ket. 94/A. §-ban foglalt eljárásjogi szabályok alapján történik, mely
tartalmazza  az eljárás  során alkalmazandó  főbb szabályokat  és  a  bírság kiszabása során  figyelembe
veendő tényezőket, így különösen a jogsértéssel okozott hátrányt, annak megelőzésével, elhárításával,
helyreállításával  kapcsolatban  felmerült  költségeket,  az  okozott  hátrány  visszafordíthatóságát,  a
jogsértéssel  érintettek  körének  nagyságát,  a  jogsértő  állapot  időtartamát,  a  jogsértő  magatartás
ismétlődését és gyakoriságát, a jogsértést elkövető együttműködő magatartását, az elkövetett jogsértés
gazdasági súlyát.

A Ket. 94/A § (1a) bekezdése kimondja, hogy

„ (1a) A helyi  önkormányzat képviselő-testületének rendelete alapján megállapítható közigazgatási
bírság felső határa - a jogsértő személyétől függően - természetes személyek esetén kétszázezer forint,
jogi  személyek  és  jogi  személyiséggel  nem  rendelkező  szervezetek  esetén  kétmillió  forint  lehet.  A



közigazgatási bírság felső határát az önkormányzati rendeletben a jogsértés jellegével arányban kell
megállapítani.”

Javasolom, hogy a közigazgatási bírság felső határát a törvényi maximummal egyezően állapítsuk meg. 

Ez esetben, figyelemmel  a Ket.  100. § (1) bekezdés g) pontjára és a (2) bekezdésére,  nincs helye
fellebbezésnek, az elsőfokú döntés bírósági felülvizsgálatának van helye.

A  közösségi  együttélés  alapvető  szabályait  sértő  magatartás  miatti  feljelentést  bárki  megteheti,
ugyanakkor  az  eljárás  kizárólag  hivatalból  indítható,  amely  akkor  sem  minősül  kérelemre  indult
eljárásnak, ha azt természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
jelenti be.

Minderre tekintettel kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntsön a 

közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások megállapításáról és szankcionálásának 

bevezetéséről.

Mórocz László

polgármester

Előzetes hatásvizsgálat:

A tervezett rendelet a korábbiakhoz képest jelentős gazdasági, költségvetési hatással nem jár, környezeti

és egészségi következményei nem relevánsak. Az engedélyezés az adminisztratív terheket kis mértékben

megnövelheti.  A  rendelet  megalkotását  a  magasabb  szintű  jogszabályi  változások  indokolják.  A

jogalkotás  elmaradása  a  kormányhivatal  törvényességi  felügyeleti  eljárását  vonhatja  maga  után.

Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.


