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Tisztelt Képviselő-testület!
ELŐTERJESZTÉS
a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet
módosításáról

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv. ) 51. § (4) bekezdése felhatalmazást adott a helyi önkormányzat
képviselő-testületének,
hogy
rendeletben
határozza
meg
a
tiltott,
közösségellenes magatartásokat, valamint a magatartás elkövetőjével szembeni
közigazgatási bírság kiszabásának szabályait.
Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bekezdés a. pontjában rögzíti a helyi
önkormányzat azon jogát, hogy a helyi közügyek intézése körében törvény
keretei között rendeletet alkosson.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 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 – amely
2013. január 1-től lépett hatályba - felhatalmazza a helyi önkormányzat
képviselő-testületét, hogy rendeletben határozza meg a közösségi együttélés
alapvető szabályait, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit.
A rendelet-tervezet a lakosság által elvárt, korábban is érvényesülő, az
együttélést elősegítő szabályokat és azok megsértése esetén alkalmazandó
szankciókat tartalmazza.
Balatonboglár területén a város lakóinak nyugalma, a közösségi, közhasználatú
területek rendje, az életviszonyok rendezettsége, az egymást tiszteletben tartó
magatartás megvalósulása céljából szükségesnek tartjuk a rendeletben foglalt
magatartások, mint közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások
szankcionálási lehetőségének megteremtését.
Minderre tekintettel kérem a Képviselő-testületet,
tárgyalja meg és döntsön a rendeletmódosításról.

hogy

az

előterjesztést

Balatonboglár, 2017. február 2.
Mészáros Miklós
polgármester

Balatonboglár Város Önkormányzatának …./2016. (XI. )
önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló Balatonboglár Város
Önkormányzatának …./2016. (……) 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 …./2016. (……)
önkormányzati rendelet MÁSODIK RÉSZ A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ
SZABÁLYAIT SÉRTŐ MAGATARTÁSOK a következő 13/A. § egészül ki
„13/A. §
(1) Aki a tulajdonában vagy használatában lévő területeken nem gondoskodik
a gyomnövények és az allergiát okozó virágos gyomnövények irtásáról,
megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterületfelügyelő ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.”
2.§
(1)
Ez a rendelet 2017. március 1-én lép hatályba majd az azt követő napon
hatályát veszti.
(2) Rendelkezéseit a hatálybalépése után elkövetett cselekményekre kell
alkalmazni.

Balatonboglár, 2017. február

.

Mészáros Miklós
polgármester

dr. Markó Péter
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:
Balatonboglár, 2017. február

.
dr. Markó Péter
jegyző

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL
Rendelet-tervezet
címe:

Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen
Társadalmi, gazdasági
Költségvetési hatás:
Környezeti, egészségügyi
hatás:
következmények:
- A rendelet megalkotásával
közösségi
együttélés szabályai egy
csokorba gyűjthetőek, a
lakosságot és a közterületek
rendjét sértő cselekmények
esetén az
elkövetők szankcionálása
megoldható.

van
a közigazgatási bírság
- van javul a
kiszabása és befizetése illetve lakosság nyugalma
esetlegesen adók módjára
történő behajtása esetén bevétel
növekedés

Adminisztratív
Egyéb hatás:
terheket befolyásoló hatás:
lakosság részére nincs,
hivatali részen nem
jelentős.

-

A rendelet megalkotása szükséges, mert:
A központi (kormányzati) jogi szabályozás (szabálysértési törvény) viszonylag szűk körben szabályozza a lakossági együttélést zavaró,
sértő magatartásformákat, a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló rendelet hatályon kívül helyezése óta látható, hogy a
közterületek rendjét, a lakosság nyugalmát zavaró magatartások növekedést mutatnak, szankcionálások jelenleg nem megoldott.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:
A lakosságot és a közterületek rendjét sértő magatartások megnövekedése.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Személyi: rendelkezésre áll
Szervezeti: rendelkezésre áll
Tárgyi: biztosított
Pénzügyi: rendelkezésre áll

