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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény felhatalmazó rendelkezése 
alapján lehetőségünk van önkormányzati rendeletben szabályozni a kirívóan 
közösségellenes magatartásokat, valamint e magatartás elkövetőjével szembeni 
pénzbírság kiszabásának szabályait. 
 
A közösség szempontjából nemkívánatos magatartásokat eddig a büntető 
törvénykönyv, valamint a törvényen, kormányrendeleten és önkormányzati rendeleten 
nyugvó szabálysértési rendszer szankcionálta. Ehhez képest 2012. április 15-től 
csökkent a szabálysértési tényállások száma – amelyeket ma kizárólag törvény 
állapíthat meg – és ezzel egyidejűleg, fent említett módón bevezetésre került az egyes 
önkormányzatok által kirívóan közösségellenesnek minősíthető cselekmények 
szabályozásának lehetősége. 
 
A rendeletalkotásra vonatkozó felhatalmazás rendkívül szűkszavú, és az indokolása 
sem segíti a helyi jogalkotót abban, hogy pontosan behatárolja a szabályozható 
cselekmények körét. Ami biztos, hogy a rendelet-tervezetbe kerülő és bírsággal 
sújtható tényállásoknak közösségellenesnek és kirívónak kell lenniük, amelyek 
megfelelően illeszkednek a büntetőjogi-, szabálysértési- és egyéb közigazgatási 
szabályozási  rendszerekhez. A felsorolt, nehezen teljesíthető okok miatt az Alapvető 
Jogok Biztosa az Alkotmánybírósághoz fordult, döntés még nem született. 
 
A rendelet megalkotása mellett azok a tények szólnak, hogy nem kerültek 
szabálysértési törvénybe foglalásra olyan cselekmények, amelyek korábban 
önkormányzati rendeletünkben szerepeltek és közterület-felügyelőink is találkoztak 
ilyen esetek elkövetésével, mint például az engedély nélküli közterület használat vagy 
zöld (parkosított) közterületen való parkolás. Ezek mellett érdemes megvizsgálni más 
szóba jöhető cselekményeket, amelyek adott esetben a Rendőrséggel is 
leegyeztethetőek.  
 
Javasolom, hogy olyan tartalmú rendeletet készítsünk elő, amely kizárólag a rendkívül 
indokolt tényállásokat tartalmazza és fenti „mércének” megfelel azzal, hogy 2012. 
december 1-jétől lép hatályba. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a bizottsági vélemény ismeretében döntsön 
a kirívóan közösségellenes magatartásokat szabályozó önkormányzati rendeletünk 
előkészítéséről! 
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, továbbá a pénzügyi, jogi és 
ellenőrzési bizottság véleménye alapján – megtárgyalta a kirívóan közösségellenes 
magatartásokról szóló új önkormányzati rendelet előkészítéséről szóló előterjesztést és 
az alábbi határozatot hozza: 



 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az alábbi szempontokra is tekintettel 
készítse elő a kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló új önkormányzati 
rendelet tervezetét. 
 
 
1./ Fel kell mérni azon korábbi szabálysértési tényállásokat, amelyek helyi 

rendeletben szerepeltek és később törvényi rendelkezés végrehajtása miatt 
hatályukat vesztették, ugyanakkor a jelenlegi szabálysértési törvényben nem 
kaptak helyet.  
Kizárólag olyan tényállások kerülhetnek a rendelettervezetbe, amelyek 
rendszeres előfordulásával számolni kell, és kétséget kizáróan megfelelnek a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény felhatalmazó 
rendelkezésében előírt követelményeknek. 

 
2./ A javaslatról ki kell kérni a Komlói Rendőrkapitányság, és a Komlói Polgárőr 

Egyesület véleményét. 
 
  

 
Határidő:  2012. év novemberi rendes képviselő-testületi ülése 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
 
Komló, 2012. október 16. 
 
        Polics József 
         polgármester 
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