
 

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

POLGÁRMESTERÉNEK 

 

…/2020. (.) 

 

önkormányzati rendelete 

 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 2/2020. (I. 24.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény  

46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Kormány által a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel Magyarország egész 

területére kihirdetett veszélyhelyzetre, 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 2/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelet  

(a továbbiakban: Rendelet) 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(5) 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 szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény rendelkezései 

alkalmazandók az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.” 

 

2. § 

 

Hatályát veszti a Rendelet 18. §-a és az azt megelőző alcím címe. 

 

3. § 

 

Ez a rendelet a 2021. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

 

Dr. Sütő László  Bödőné dr. Molnár Irén 

 polgármester  címzetes főjegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2020. december ….-án. 

 

  Bödőné dr. Molnár Irén 

címzetes főjegyző 

Marcali Város Önkormányzatának 

Polgármestere 

8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 

Tel.: 85/501-000  
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Marcali Város Önkormányzatának  

Polgármestere     Tel.: 85/501-000 

8700 Marcali, Rákóczi u. 11.  

 

Ügyiratszám: 20072/1/2020. 

Ügyintéző: Dr. Steiner Györgyi 

 

Marcali Város Önkormányzata Polgármesterének 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 

szóló 2/2020. (I.24.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 

 

…/2020. (.) önkormányzati rendeletének 

 

 

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

 

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. 

rendelet 1. §-ában veszélyhelyzetet hirdetett ki Magyarország egész területére. A 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés értelmében veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja.  

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. január 23-án tartott ülésén 

alkotott új rendeletet a közösségi együttélés alapvető szabályairól. 

 

A jelenlegi szabályozás módosításának egyik indoka, hogy többszöri halasztás után  

2021. január 1-jével hatályba lép a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló  

2017. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Szankció tv.). Erre az ingatlan-nyilvántartást, 

valamint egyes közigazgatási hatósági eljárásokat érintő egyes törvények módosításáról szóló 

2019. évi LXXXII. törvény 28. §- a rendelkezése alapján kerül sor.  

 

A Szankció tv. hatálybalépésének elhalasztása idejére a tárgykört 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 (a továbbiakban: átmeneti törvény) 

szabályozta.  

 

Az átmeneti törvény tárgykört szabályozó 1-4. §-át maga az átmeneti törvény 41. § (7) 

bekezdés a) pontja helyezi hatályon kívül 2021. január 1-től. 

 

A hatályos önkormányzati rendeleti szabályozásunk a 2021. január 1-jétől hatálytalan 

rendelkezésekre, illetve a 2021. január 2-től hatálytalan átmeneti törvényre való hivatkozást 

tartalmazza. 

A fentieknek alapján a 2021. január 1-jén hatályba lépő Szankció tv.-re való hivatkozást át 

kell vezetni az önkormányzati rendeleten, és annak megfelelően kell eljárni. 
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A Rendelet módosításának másik indoka, hogy időközben a vásárok és piacok tartásának 

rendje normatív határozattal Szabályzatban került meghatározásra, a vásárok és piacok 

tartásáról szóló 23/1995. (IX. 21) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése mellett, 

ezért a Rendeletben e tárgyban szankcionálni rendelt magatartások és szankciók hatályon 

kívül helyezése is szükségessé vált.  

 

Fentiek értelmében a központi jogszabályokkal, illetve a helyi önkormányzati rendeletekkel 

való összhang megteremtése érdekében kerül sor a Rendelet módosítására. 

 

A rendeletet 2021. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

Marcali, 2020. december 14. 

 

 

 

  Dr. Sütő László 

 polgármester 


