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a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. december 06-i ülésére 

 
 
Tárgy:  Egyes tiltott, közösségellenes magatartásokat megállapító 

önkormányzati rendeletek rendelkezéseinek hatályon kívül 
helyezéséről szóló …./2012. (…) önkormányzati rendelet 

 

Előterjesztő:    dr. Nagy Hajnalka jegyző 
 
Készítette:    Ádámné dr. Lévai Éva és Illésné dr. Szabó Csilla – Hatósági Iroda 
 
Előzetesen tárgyalja:  Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Bizottság 2012. december 5. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Mizsák Ildikó s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet X  
Határozat  normatív 

  hatósági 
  egyéb 

 
 
A döntéshez  egyszerű   

  minősített X többség szükséges. 
 
  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 
nem  

 
  
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 
  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  
  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 51. § (4) bekezdése, 
valamint a 143. § (4) bekezdés e) pontja alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete 
felhatalmazást kapott arra, hogy önkormányzati rendeletben tiltott, közösségellenes 
magatartásokat határozzon meg, és e magatartások elkövetőjével szemben helyszíni bírság, 
illetve közigazgatási bírság kiszabását rendelje el. E törvényi felhatalmazás alapján 2012. 
május 23. nappal hatályba léptek az egyes helyi rendeletekben a tiltott, közösségellenes 
magatartásokat szabályozó rendelkezések.  
Az Alkotmánybíróság a 38/2012. (XI. 14.) AB határozatában megállapította, hogy a törvényi 
szabályozás nem tartalmazza azokat a keretrendelkezéseket, amelyek anyagi jogi garanciákat 
nyújthatnának az önkormányzati rendeletben foglalt tilalmak megszegői számára, ezért 
kimondta, hogy a törvényi felhatalmazásra vonatkozó jogszabályhely alkotmányellenes és azt 
megsemmisítette.  
Tekintettel arra, hogy a felhatalmazó törvényi rendelkezés az Alkotmánybíróságról szóló 
2011. évi CLI. törvény 45. § (1) bekezdése alapján az AB határozat hivatalos közzétételét 
követő napon hatályát vesztette, ezért a helyi rendeletek e magatartásokra vonatkozó 
rendelkezéseit is hatályon kívül kell helyezni. A helyi rendeletek e magatartásokat szabályozó 
rendelkezéseinek soron kívüli hatályon kívül helyezésének elmulasztása törvénysértő 
magatartás, amely esetben Budapest Főváros Kormányhivatala törvényességi felügyeleti 
intézkedést tesz. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi 
határozati és döntési javaslatot fogadja el. 
 
Budapest, 2012. november 28. 

Tisztelettel: 
Dr. Nagy Hajnalka s.k. 

jegyző 
 

Határozati javaslat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy az egyes tiltott, közösségellenes magatartásokat megállapító önkormányzati rendeletek 
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló …/2012. (....) önkormányzati rendeletet 
egy fordulóban tárgyalja. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2012. december 06. 

Döntési javaslat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja 
…/2012. (....) önkormányzati rendeletét az egyes tiltott, közösségellenes magatartásokat 
megállapító önkormányzati rendeletek rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről. 
Határidő: 15 nap  
Felelős: a jegyző a rendelet kihirdetéséért 

 



Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2012. (....) önkormányzati rendelete 

az egyes tiltott, közösségellenes magatartásokat megállapító önkormányzati rendeletek 
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről 

 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása és az Alkotmánybíróságról szóló 
2011. évi CLI. törvény 45. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

Hatályát veszti a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének az Önkormányzat 
címeréről, zászlajáról, a jelképek és a „Ferencváros” név használatáról szóló 2/1999. (I. 29.) 
sz. rendelet 13. § (2) és (3) bekezdései. 

 
2. § 

 
Hatályát veszti Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-
testületének a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező 
közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V. 22.)  önkormányzati rendelet 13. § 
(5) és (6) bekezdései. 
 

3. § 
 
Hatályát veszti Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-
testületének a zöldfelületek és zöldterületek megóvásáról, fenntartásáról, használatáról és  
egyes fák védelméről szóló 16/2010. (VI. 04.) önkormányzati rendelet 11. §-a.  

 
4. § 

 
Hatályát veszti a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi (kerületi) 
értékvédelemről szóló 8/1996. (III. 04.) sz. rendelet 15. §-a. 

 
5. § 

 
Hatályát veszti Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-
testületének a zaj elleni védelem egyes szabályairól szóló 26/2009. (XII. 04.) önkormányzati 
rendelet 5. § (1) bekezdése. 
 
 
 
 



 
6. § 

 
Hatályát veszti a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének az üzletek éjszakai 
nyitva tartásának rendjéről szóló 5/2008. (II. 15.)  önkormányzati rendelet 2. § (3) és (4) 
bekezdései. 
 

7. § 
 
Hatályát veszti Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-
testületének a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros tulajdonában lévő közterületeken  
történő dohányzás tilalmáról szóló 3/2011. (II. 07.) önkormányzati rendelet 3. § (3) és (4) 
bekezdései. 
 

8. § 
 
Hatályát veszti Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának az allergiát 
okozó gyomnövények elterjedésének visszaszorításáról szóló 22/1999. (XII. 03.) sz. rendelet 
6. §-a. 
 

9. § 
 
Hatályát veszti a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzati 
tulajdonú lakóépületek, ingatlanok, lakások, és nem lakáscélú bérlemények HÁZIREND-jéről 
szóló 29/1994. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 17. §-a. 
 

10. § 
 
Hatályát veszti Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-
testületének a szeszes ital fogyasztásának és a káros, bódulatkeltésre alkalmas szer és anyag 
alkalmazásának tiltott, közösségellenes magatartásként történő meghatározásáról szóló 
34/2012. (X. 09.) önkormányzati rendelete. 

 
11. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Budapest, 2012. december 06. 
 
 
 
 
Dr. Bácskai János       Dr. Nagy Hajnalka 
    polgármester        jegyző 



 
 
 
 

Indokolás 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 51.§ (4) bekezdése, 
valamint a 143. § (4) bekezdés e) pontja alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete 
felhatalmazást kapott arra, hogy önkormányzati rendeletben tiltott, közösségellenes 
magatartásokat határozzon meg, és e magatartások elkövetőjével szemben helyszíni bírság, 
illetve közigazgatási bírság kiszabását rendelje el. 
 
Az Alkotmánybíróság a 38/2012. (XI. 14.) AB határozatában megállapította, hogy a fenti 
törvényi felhatalmazás alkotmányellenes. Álláspontjuk szerint a törvényi szabályozás nem 
tartalmazza azokat a keretrendelkezéseket, amelyek anyagi jogi garanciákat nyújthatnának az 
önkormányzati rendeletben foglalt tilalmak megszegői számára. 
 
Tekintettel arra, hogy az Alkotmánybíróság megsemmisítette a tiltott, közösségellenes 
magatartások önkormányzati rendeletben történő szabályozására adott felhatalmazást, amely 
jogszabályhely az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 45. § (1) bekezdése 
alapján az AB határozat hivatalos közzétételét követő napon hatályát vesztette, ezért a helyi 
rendeletek e magatartásokra vonatkozó rendelkezéseit is hatályon kívül kell helyezni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az 
egyes tiltott, közösségellenes magatartásokat megállapító önkormányzati rendeletek 
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló /2012. (....) önkormányzati 
rendeletéhez 
 
1. Társadalmi hatása 
A tiltott, közösségellenes magatartásokra vonatkozó rendelkezések hatályon kívül 
helyezésével szabályozatlanná és szankcionálhatatlanná válnak olyan cselekmények és 
magatartások, amelyek sértik a társadalmi együttélés szabályait. 
 
2. Gazdasági, költségvetési hatása 
A rendeletben foglaltak alapján az Önkormányzat bevételei csökkenni fognak. 
 
3. Környezeti hatása 
A rendeletben foglaltaknak nem látható előre a környezetre gyakorolt hatása. 
 
4. Egészségügyi követelmények 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek. 
 
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása 
A rendeletben foglaltak a Hivatal adminisztrációs terheit csökkenti. 
 
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
Az Alkotmánybíróság a 38/2012. (XI. 14.) AB határozatában megállapította, hogy a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 51. § (4) 
bekezdésében, valamint a 143. § (4) bekezdés e) pontjában adott törvényi felhatalmazás a 
tiltott, közösségellenes magatartásokra vonatkozó önkormányzati rendelet megalkotására 
alkotmányellenes és azt megsemmisítette.  
A helyi rendeletek e magatartásokat szabályozó rendelkezéseinek soron kívüli hatályon kívül 
helyezésének elmulasztása törvénysértő magatartás, amely esetben Budapest Főváros 
Kormányhivatala törvényességi felügyeleti intézkedést tesz. 
 
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának személyi és pénzügyi vonatkozása nincs. 
 


