
 

10. sz. előterjesztés 

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

.../2018. (…...) 

 

önkormányzati rendelete 

 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 16/2014. (VII. 25.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint 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 szóló 16/2014. (VII. 25.) önkormányzati 

rendelet 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt lefolytatott 

eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, és a 

közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási 

eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok 

hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény rendelkezései alkalmazandók 

az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.” 

 

2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

 

Dr. Sütő László  Bödőné dr. Molnár Irén 

polgármester címzetes főjegyző 

 

Marcali Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete 

8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 

Tel.: 85/501-000  
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Marcali Város Önkormányzatának  

Címzetes Főjegyzője     Tel.: 85/501-000 

8700 Marcali, Rákóczi u. 11.  

 

Ügyiratszám: 3478/1/2018.      …. számú előterjesztés 

Ügyintéző: Dr. Steiner Györgyi 

 

 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 

16/2014.(VII. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 

…/2018. (…..) önkormányzati rendeletének 

 

 

Á L T A L Á N O S  I N D O K O L Á S A  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyes jogelméleti vitákat követően 

2014. júliusában alkotta meg a jelenleg hatályos önkormányzati rendeletét a közösségi 

együttélés alapvető szabályairól. A képviselő-testület 2014. szeptemberében módosította a 

16/2014.(VII. 25.) önkormányzati rendeletét, és a jogsértés jellegével arányban állapította 

meg a közigazgatási bírság felső határát az egyes közösségi együttélés alapvető szabályait 

sértő magatartást elkövetők szankcionálására. 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt lefolytatott 

eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló  

2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kellett alkalmazni, és magát a 

közigazgatási bírság jogintézményét is e törvény szabályozta. 

 

2018. január 1-jén hatályba lépett az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (a továbbiakban: Ákr.), amely már nem tartalmaz anyagi jogi rendelkezéseket, 

egyidejűleg hatályon kívül helyezte a Ket.-et, amely addig a közigazgatási bírság anyagi jogi 

rendelkezéseit tartalmazta. Időközben az Országgyűlés (több más mellett) a közigazgatási 

bírság anyagi jogi szabályozása megteremtése céljával új törvényt fogadott el. Ez a törvény a 

közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény, amely az Ákr. 

hatálybalépésével, illetve a Ket. hatályon kívül helyezésével összhangban, 2018. január 1-jén 

lépett volna hatályba. Ezzel egyaránt rendezve lettek volna a közigazgatási bírságolás anyagi 

és eljárásjogi szabályai. 

Azonban a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépése végül 

2019. január 1-jére változott, s így nem volt biztosított a jogalkalmazás folytonosága, mert bár 

az új eljárásjogi szabályozás hatályba lépett, viszont az új anyagi jogi szabályozás nem. 

 

Erre való tekintettel szükségessé vált az Ákr. hatálybalépése és az új, a közigazgatási 

szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépése közti időintervallumra valamilyen 

„áthidaló - átmeneti jellegű” szabályozás kialakítása. E probléma megoldására fogadta el az 

Országgyűlés a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a 
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közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes 

jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvényt, amely az új 

szankciós törvény 2019. január 1-i hatálybalépésével összhangban önmaga 2019. január 2. 

napján történő hatályon kívül helyezéséről is rendelkezik. 

A hatályos önkormányzati rendeleti szabályozásunk anyagi és eljárásjogi értelemben is a 

hatályon kívül helyezett Ket.-en alapul. 

A fentieknek megfelelően, a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 

16/2014.(VII.25.) önkormányzati rendelet alapján történő jogalkalmazás folyamatosságának 

biztosítása okán vált szükségessé az önkormányzati rendelet módosítása, a megfelelő központi 

jogszabályokra való hivatkozások beépítése. 

 

A rendeletet a kihirdetését követő napon javaslom hatályba léptetni.  

 

 

Marcali, 2018. április 10. 

 

 

 

  Bödőné dr. Molnár Irén 

 címzetes főjegyző 



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

 

Rendelet-tervezet címe: 

 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 16/2014. (VII. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: 

 

Társadalmi, gazdasági  

hatás: 

Költségvetési  

hatás: 

Környezeti és 

egészségi 

következmények: 

Adminisztratív  

terheket befolyásoló 

hatás: 

Egyéb  

hatás: 

A 2018. január 1-jétől hatályos új eljárási törvényre, az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényre, (a továbbiakban: 

Ákr.) valamint az átmenetileg alkalmazandó, anyagi jogi szabályokról 

szóló törvényre való hivatkozás beemelése szükséges a közösségi 

együttélés alapvető szabályairól szóló 16/2014. (VII. 25.) önkormányzati 

rendeletbe, a rendelet alkalmazhatósága, a közösségi együttélés alapvető 

szabályait sértő magatartást elkövetők szankcionálhatósága érdekében. 

Nincs. Nincs. Nincs.  Nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert az Ákr. hatályon kívül helyezte a közigazgatási bírságot szabályozó törvényt, a közigazgatási hatósági eljárás 

és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt, amely anyagi és eljárásjogi szempontból is szabályozta a közigazgatási bírság jog-

intézményét. Az Ákr. tartalmazza az eljárásjogi szabályokat, viszont az új anyagi jogi szabályokat tartalmazó törvény, a közigazgatási szabályszegések 

szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény csak 2019. január 1-jén lép hatályba. A jogalkalmazás folytonosságának biztosítását szolgálja az „átmeneti 

jellegű hatályossággal” alkotott, a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon 

kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény, mely törvényekre való hivatkozást szükséges az önkormányzati rendeletbe megjeleníteni. 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: 

A fentiek alapján a rendelet módosítása nélkül nem lehetne biztosítani a jogalkalmazás folytonosságát, és a módosítás elmaradása a törvényességi 

felügyeletet gyakorló szerv eljárását vonhatná maga után.  

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi:  

 

Szervezeti:  Tárgyi:  Pénzügyi:  

Rendelkezésre állnak. 

 

Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. 
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