
 Balatonújlak Község Önkormányzatának        
      Képviselő- testülete    

Balatonújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

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

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése 
jogkövetkezményeiről szóló 11/2015.(VI.30) önkormányzati rendelet módosításáról 

Balatonújlak Község 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 és 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, valamint ezek elmulasztása, megszegése 
jogkövetkezményeiről szóló 11/2015.(VI.30) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 
4.§ (5) bekezdésében a „Járási Gyámhivatalt” szövegrész helyébe „Járási Hivatal Gyámügyi 
Osztálya” szövegrész lép. 

2.§ 

A Rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ (6) 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.” 

3.§ 

A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „(1) Aki úgy tart állatot, hogy az közterületre, valamint más magánterületre át tud jutni,  
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.” 

4.§ 

A Rendelet 7. § (2) bekezdésében a „széleses” szövegrész helyébe „széles” szövegrész lép. 

5.§ 

Jelen rendelet 2018. július 1. napján lép hatályba. 

Tüske Gáborné Nagy Gáborné 
polgármester              jegyző 

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. június ….. 

Nagy Gáborné 
jegyző 
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 Ügyiratszám: K/1484/1/2018. 7. számú előterjesztés

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése 

jogkövetkezményeiről szóló 11/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
../2018.(VI…..) önkormányzati rendelet 

INDOKOLÁSA 
Tisztelt Képviselő-testület! 

Balatonújlak Község 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 és a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva - 2015. július 1-i hatálybalépéssel - megalkotta a 
közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése 
jogkövetkezményeiről szóló 11/2015. (VI. 30.) önkormányzatai rendeletét (a továbbiakban: 
Rendelet). 

A Rendelet mindazon magatartásformákat határozza meg a közösségi együttélés alapvető 
szabályait sértő cselekményként, illetve mulasztásként, amelyekre vonatkozó szabályok helyi 
rendeleteinkben (pl. A község környezetvédelméről, köztisztaságáról, a temetők rendjéről és a 
temetkezési tevékenységről) kerültek meghatározásra, és amelyek korábban szabálysértési 
tényállásként, majd tiltott, közösségellenes magatartásként szankcionálhatók voltak, kiegészítve 
néhány, társadalmi igényt kielégítő tényállással. 

A közösségi együttélés szabályait megszegő személyekkel szemben közigazgatási bírság 
szabható ki, a kiszabható közigazgatási bírság keretszabályait, valamint a lefolytatandó 
közigazgatási hatósági eljárás részletszabályait 2017. december 31. napjáig a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a 
továbbiakban: Ket.) állapította meg, mely törvényt 2018. január 1. napjával felváltotta az 
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 
valamint 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. 

Tekintettel az Ákr. hatályba lépésére, szükségessé vált a Rendelet eljárási törvényre hivatkozó 
szövegének módosítására, a megfelelő jogszabály megjelölése céljából. 

A Rendelet továbbiakban néhány pontosító rendelkezést tartalmaz. 

Az önkormányzati rendelet módosítását a 2018. július 1. napján javaslom hatályba léptetni.  

 Balatonújlak, 2018. június 12. 

Tüske Gáborné 
polgármester 



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

Rendelet-tervezet címe: Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeiről 
szóló 11/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosításához 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 
Társadalmi, gazdasági  
hatás: 

Költségvetési 
 hatás: 

Környezeti, egészségügyi 
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 11/2015. (VI.30.) 
önkormányzati rendeletbe, a rendelet 
alkalmazhatósága, a közösségi együttélés 
alapvető szabályait sértő magatartást 
elkövetők szankcionálhatósága érdekében. 

Van, a közigazgatási bírság  
kiszabása és befizetése, illetve 
esetlegesen adók módjára  
történő behajtása esetén  
bevétel származhat.  

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 
jogintézményét. 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 áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. 


