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KÉTPÓ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 

Előkészítésben közreműködött: 

dr. Enyedi Mihály jegyző  

Finta Adrienn kirendeltség-

vezető 

Az előterjesztést véleményezi:  

____ 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kétpó Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2018. február 15-i ülésére 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről 

szóló 13/2016.(XI.03.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) 51. § (4) bekezdése felhatalmazást adott 2012-ben a helyi önkormányzat képviselő-

testületének, hogy rendeletben határozza meg a tiltott, közösségellenes magatartásokat, 

valamint a magatartás elkövetőjével szembeni közigazgatási bírság kiszabásának 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. 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető 

szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló13/2016.(XI.03.) önkormányzati 

rendelete megalkotásával a lakosság nyugalmát zavaró magatartások szankcionálhatók lettek, 

amely elősegíti a jogkövető magatartás érvényesülését.  
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2018. januárjától a 2004. évi CXL. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló törvényt (továbbiakban: Ket.) váltja a 2016. évi CL. törvény az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény (továbbiakban:Ákr.). 

A mostani módosítás célja, hogy a rendeletben hivatkozott jogszabályi hivatkozások a 

mindenkoron hatályos jogszabályokat tartalmazzák. 

Mivel a Ket. már nem hatályos, így a módosítással a jelenleg hatályban lévő Ákr.-re történik a 

hivatkozás. 

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés 

megtárgyalására, valamint a rendelet-módosítás elfogadására. 

Kétpó, 2018. február 15. 

Keresztes Péter Pál 

polgármester
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Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

.../2018.(………) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről 

szóló 13/2016. (XI. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében Kétpó Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének 

következményeiről szóló 13/2016.(XI.03.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: 

Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 

1.§ 

A Rendelet II. fejezet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4. § 

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt indult eljárásokban az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(2) A rendelet hatálya alá tartozó eljárások során az alábbi eltérésekkel kell az Ákr. 

rendelkezéseit kell alkalmazni: 

- Az ügyintézési határidő 30 nap. 

- Az eljárás egyszer 30 nappal meghosszabbítható. 

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt közigazgatási bírság 

kiszabására a Képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva a jegyző jogosult. 
(4) A helyszíni bírság kiszabására a polgármesteri hivatal közterület-felügyelője jogosult. 

(5) A közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni az elkövető 

személyi és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat az eljáró ügyintéző erre vonatkozó 

felhívására igazolja. Figyelembe kell tovább venni a normaszegő magatartás közösségi 

együttélésre gyakorolt hatásának mértékét. 

(6) Közigazgatási bírság kiszabása helyett figyelmeztetés is alkalmazható, amennyiben annak 

törvényi feltételei fennállnak



2. § 

4 

 

 

 

 

 

Kétpó,2018. február 15. 

 

 

 

 

Keresztes Péter Pál      dr. Enyedi Mihály 

polgármester        jegyző 

 

 

 

 

Kihirdetve:2018. február 15. 

 

 

 

 

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

 

dr. Enyedi Mihály 

jegyző 
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Indokolás 

Általános indokolás 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 17. §-a rendelkezik arról, 

hogy az önkormányzati rendelet előkészítője a jegyző, az önkormányzati rendelethez 

indokolást csatolni köteles. A tárgyi rendelet-tervezet eredeti jogalkotói hatáskörben, az 

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján készült. Az önkormányzati 

rendelet módosításának célja, hogy a rendelet a mindenkoron hatályos jogszabályokhoz 

igazodjon. 

Részletes indokolás 

az 1.§-hoz 

A rendelet II. fejezetének 4. §-a azért kerül módosításra, mert a közigazgatási hatósági eljárás 

és szolgáltatás általános szóló törvény már nem hatályos. Helyette az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt alkalmazzuk közigazgatási eljárásaink során. A 

törvény nem ismeri a felhívás jogintézményét, mint a közigazgatási bírság kiszabása helyett 

alkalmazható intézkedést, helyette a figyelmeztetést alkalmazzuk a vonatkozó jogszabály 

alapján. 

a 2. §-hoz 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.  
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály 

előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes 

hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható követelményeit. Az előzetes 

hatásvizsgálat eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell. 

Társadalmi hatás: 

Jelen rendelet technikai módosítást tartalmaz, társadalmi hatással nem bír. 

Gazdasági hatás: 

Jelen rendelet technikai módosítást tartalmaz, gazdasági hatással nem bír. 

Költségvetési hatás: 

Jelen rendelet technikai módosítást tartalmaz, költségvetési hatással nem bír. 

Környezeti és egészségi következmények: 

Jelen rendelet technikai módosítást tartalmaz, környezeti és egészségi követelményeket nem 

tartalmaz. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 

Jelen rendelet technikai módosítást tartalmaz, adminisztratív terheket befolyásoló hatása 

nincs. 

A jogszabály megalkotásának szükségessége: 

A 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. 

. 
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A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételek: 

 

A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 

 

 

Kétpó 2018. február 15. 

dr. Enyedi Mihály 

jegyző 


