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26/2012. (IX. 14.)  
 

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  R E N D E L E T E  
 

az egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról 
szóló 21/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosítása 

 
 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) 
bekezdésének e) pontjában, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94/A § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 8. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
Az egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 21/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban 
Rendelet) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) E rendelet alkalmazása során 

a) közterület fogalmán, a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 23/2003. (XI. 21.) 
önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározott területet kell érteni, 

b) a 2. § (1) bekezdés a) pont szerinti tárolás fogalmán a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 
23/2003. (XI. 21.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdésében meghatározott időben történő várakozást kell 
érteni, 

c) üzemképtelen jármű fogalmán, a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 23/2003. (XI. 21.) 
önkormányzati rendelet 11. § (4) bekezdésében meghatározott járművet kell érteni, 

d) tisztántartás fogalmán a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, 
a közterületek tisztántartásáról szóló 24/2001.(IX. 14.) önkormányzati rendelet 7. § (19) bekezdésében 
meghatározottat kell érteni.” 
 

2. § 
 
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 

(2) A Rendelet címében, valamint az 1. § (1) bekezdésében, a 2. §-t megelőző alcímben, a 2. § (1)-(11) 
bekezdésében, a 3. §-t megelőző alcímben, a 3. § (1)-(2) és (4) bekezdésében, és a 4. § (1)-(2) bekezdésében a 
„tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás” szövegrész helyébe a „tiltott, közösségellenes magatartás” szöveg 
lép. 
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Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról 
szóló 21/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

26/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendeletének 
 

I N D O K O L Á S A  

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 
törvény 1. § (1) bekezdése alapján szabálysértés az a törvény által büntetni rendelt tevékenység vagy mulasztás, 
amely veszélyes a társadalomra. A törvény 254. § (2) bekezdése kimondja, hogy az önkormányzatok 2012. 
május 31-ig kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési 
rendelkezéseket. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Ötv. ) 51. § (4) 
bekezdése felhatalmazást ad a helyi önkormányzat képviselő-testületének, hogy rendeletben határozza meg a 
tiltott, közösségellenes magatartásokat, valamint a magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának 
szabályait. A helyi önkormányzat képviselő-testülete e magatartás elkövetőjével szemben önkormányzati 
rendeletben ötezertől ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve százötvenezer forintig terjedő 
közigazgatási bírság kiszabását rendelheti el, amely az önkormányzat saját bevételét képezi. 

E törvényi felhatalmazás alapján Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. május 31-ével 
hatályon kívül helyezte az önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkézéseit és ettől az időponttól az abban 
meghatározott magatartások jelentős részét tiltott, közösségellenes magatartássá nyilvánította. 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 29/2012. (V.30.) számú határozatában az egyes tiltott,  közösségellenes 
magatartásokról szóló önkormányzati rendelet elfogadását akként javasolta a képviselő-testületnek elfogadásra, 
hogy – a rendelet hatálybalépéstől számított két hónapot követően – a rendelkezések alkalmazásának 
tapasztalatai kerüljenek megtárgyalásra. 

Az eltelt időszakban annak ellenére, hogy a tiltott, közösségellenes magatartások miatti bejelentést bárki 
megteheti, eljárást a közterület-felügyelőkön kívül más nem kezdeményezett. A közterület-felügyelő lehetőség 
szerint először szóban, majd írásban figyelmezteti a magatartás elkövetőjét, és eljárást csak abban az esetben 
kezdeményezett, ha az írásbeli felhívásban megadott határidőre az elkövető a tiltott, közösségellenes magatartást 
nem szüntette meg. A közterület-felügyelők által tett intézkedéseket az előterjesztés melléklete tartalmazza. 

A közterület-felügyelők által az eltelt időszakban 154 esetben került sor szóbeli figyelmeztetésre, 93 esetben 
írásbeli figyelmeztetés került kiküldésre, helyszíni bírságolásra nem került sor, 3 esetben kezdeményeztek 
közigazgatási eljárást, mely lefolytatása folyamatban van. 

A Rendelet módosítására a Rendeletben alkalmazott fogalmak kiegészítése miatt kerül sor, mely fogalmak a 
meghivatkozott önkormányzati rendeletekben megtalálhatók, de szükséges a a tiltott, közösségellenes 
magatartásról szóló rendeletben használt fogalmakat legalább meghivatkozással pontosítani. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Ötv. ) 51. § (4) 
bekezdését módosította a 2012. évi XXXI. törvény, mely törölte az Ötv. 51. § (4) bekezdéséből a „kirívóan” 
szót, amit a Rendeletből is törölni kell, ezért „az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás” szövegrész 
helyébe „az egyes tiltott, közösségellenes magatartás” szöveg lép. 

 

Marcali, 2012. augusztus 31. 
 

Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 
    jegyző 


