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erdekeben sziikseges jogszabaly-modositas kezdemenyezeserol 

I. Tartalmi osszefoglalo 

A teleptilesi onkormanyzatok alapvet6 feladata a teleptiles rendjenek, tisztasaganak, 
rendezettsegenek biztositasa. E feladat ellatasa reszben az onkormanyzati szervek altali 
feladatellatas, reszben a lakossaggal val6 egyuttmukodes utjan val6sul meg. Az onkentes 
jogkovetes hianya eseten szukseges megfelel6 hat6sagi eszkozoket alkalmazni a rend 
fenntartasara. 

2012. aprilis 15-en lepett hatalyba a szabalysertesekr61, a szabalysertesi eljarasr61 es a 
szabalysertesi nyilvantartasi rendszerr61 sz616 2012. evi II. torveny (a tovabbiakban: 
Szabstv.), melynek ertelmeben szabalysertesi tenyallast kizar6lag t6rveny allapithat meg. 
Ennek ertelmeben megsziint az onkormanyzatok azon jogosultsaga, hogy onkormanyzati 
rendeletekben szabalysertesi rendelkezeseket hatarozzanak meg, a mar meglev6, 
onkormanyzati rendeletekben szerepl6 szabalysertesi rendelkezeseket 2012. majus 31-ig 
hatalyon kivtil kellett helyezni. A jogszabalyvaltozas folytan szamos, korabban 
onkormanyzati rendeletben szabalysertesse nyilvanitott magatartas a tovabbiakban nem volt 
szankcionalhat6. 

V elhet6en a fentebb vazolt helyzet megoldasa erdekeben a Magyarorszag helyi 
onkormanyzatair61 sz616 2011. evi CLXXXIX. t6rveny (a tovabbiakban: Motv.) 51. § (4) 
bekezdese es 143. § (4) bekezdes e) pontja felhatalmazast adott a helyi onkormanyzat 
kepvisel6-testtilete reszere, hogy onkormanyzati rendeletben meghatarozhasson kozigazgatasi 
birsaggal sujthat6 tiltott, kozossegellenes magatartasokat. Szamos onkormanyzat kepvisel6-
testtilete elt is a jogszabaly-alkotasi felhatalmazassal, amelynek eredmenyekent - a 
szabalysertesi eljarashoz kepest allaspontom szerint ugyan kevesbe hatekony - jogszabalyi 
lehet6seg nyilt az egyre nagyobb mertekben elszaporod6 es lakossagi panaszokat general6 
magatartasokkal szembeni fellepesre. 

Az Alkotmanybir6sag a 38/2012. (XL 14.) AB hatarozataban (a tovabbiakban: AB hatarozat) 
megallapitotta az Motv. 51. § (4) bekezdesenek es 143. § (4) bekezdese e) pontjanak 
alkotmanyellenesseget, ezert azokat megsemmisitette. A megsemmisitett jogszabaly-alkotasi 
felhatalmazas alapjan megalkotott onkormanyzati rendeleteket hatalyon kivtil kellett helyezni, 
ezaltal szamos magatartas ismet szankcionalasi lehet6seg nelktil maradt. 

Az Motv. 143. § (4) bekezdes d) pontja felhatalmazast ad a helyi onkormanyzat kepvisel6-
testtiletenek arra, hogy rendeletben hatarozza meg ,a kozossegi egytitteles szabalyait, 
valamint ezek elmulasztasanak jogkovetkezmenyeit", amely alapjan t6bb onkormanyzat 
kepvisel6-testtilete a tiltott kozossegellenes magatartasokr61 sz616 rendeletevel azonos 
tartalmu rendeletet alkotott. A d) pont altai adott felhatalmazas azonban tobb szempontb61 



sem alkalmas a lakossag nyugalmat zavar6, a telepiilesek rendjet biztosft6 magatartasok 
visszaszorftasara. Egyreszt a korabbi szabalyozas egyertelmiive tette a kozigazgatasi bfrsag 
kiszabasanak lehetoseget, tekintettel arra, hogy az Motv. 51. § (4) bekezdese kifejezetten fgy 
rendelkezett. Masreszt az AB hatarozat attanulmanyozasat kovetoen konnyen belathat6, hogy 
a d) pontban kapott felhatalmazas a korabbihoz kepest meg kevesbe felel meg a jogallamisag 
azon kovetelmenyeinek, amelyek seriilese elvezetett a jogszabalyi rendelkezesek 
Alkotmanybfr6sag altali megsemmisftesehez. 

A fentieket osszegezve allaspontom szerint egyertelmiien megallapfthat6 a t0rvenyalkot6 
mulasztasa a polgarok nyugalmat zavar6, am eszkozok hianyaban nem tilthat6 es nem 
szankcionalhat6 magatartasok megfelelo szabalyozasa teren. Az emlftett magatartasok elleni 
fellepes igenye nem csupan a lakossag, de a helyi onkormanyzatok reszerol is egyre fokoz6d6 
mertekben j elentkezik. 

A telepi.ilesek rendezettsege, a kornyezet kulturalt kialakftasa, az ingatlanok es az azok elotti 
jarda, valamint az jarda es uttest kozotti kozteriileti resz tisztasaganak meg6vasa, hulladek- es 
gyommentesftese, teli idoszakban a h6eltakarftas nem val6sfthat6 meg a lakossag 
egyi.ittmiikodese nelki.il. Az egyi.ittmiikodesi keszseg erosftese erdekeben szi.ikseg van azonban 
egyreszt arra, hogy a jogalkot6 megalkossa a kotelezettseget tartalmaz6 anyagi jogi 
szabalyokat, masreszt pedig arra, hogy a hat6sag megfelelo szanci6k kilatasba helyezesevel, 
szi.ikseg eseten azok alkalmazasaval tudjon ervenyt szerezni a jogalkot6 altai kialakftott 
szabalyoknak. 

A jelenleg hatalyos jogszabalyi rendelkezesek, amelyek a tulajdonos kotelezettsegeve teszik 
az ingatlan, az ingatlan elotti jarda, valamint a jarda es az uttest kozotti resz rendben tartasat, 
gyommentesiteset, az alabbiak. 

A koztisztasaggal es a telepiilesi szilard hulladekkal osszefi.iggo tevekenysegekrol sz616 
1/1986. (II. 21.) EVM-Ei.iM egyi.ittes rendelet 6. § (1) bekezdese alapjan: 

, 6. § (1) Ha ajogszabaly elteroen nem rendelkezik, a tulajdonos koteles gondoskodni 
a) az ingatlan elotti jardaszakasz Oarda hianyaban egy meter szeles teriiletsav, illetoleg 

ha ajarda mellett zoldsav is van, az uttestig terjedo teljes teriilet); 
b) ajardaszakasz melletti nyflt arok es ennek miitargyai, tovabba 
c) tombtelken a kiildn tulajdonban all6 egyes epiiletek gyalogos megkozelitesere es 

koriiljarasara szolgal6 teriilet 
tisztan tartasar6l, a csapadekviz zavartalan lefolyasat akadalyoz6 anyagok es mas 
hulladekok eltavolitasar6l. " 

A helyi kozutak kezelesenek szakmai szabalyair61 sz616 5/2004. (1. 28.) GKM rendelet 
mellekletenek 3.2.2. b) pontja ertelmeben: 

, 3.2.2. Ajarda, a gyalogut, valamint a kerekparut tisztantartasa 
[. .. } 
b) Ha jogszabaly maskent nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosanak (kezelojenek, 

hasznal6janak) kell gondoskodnia az ingatlan elotti jardaszakasz Oarda hianyaban 1 m 
szeles teriiletsav, illetve ha a jarda me !lett zoldsav is van, az uttestig terjedo teljes teriilet), 
valamint a jardaszakasz melletti nyflt arok es ennek miitargyai tisztantartasar6l, a 
csapadekviz zavartalan lefolyasat akadalyoz6 anyagok eltavolitasar6l. " 



A f6varos koztisztasagar61 sz616 48/1994. (VIII. 1.) F6v. Kgy. rendelet (a tovabbiakban: 
F6v. Kgy. Rend.) 3. § (1) bekezdes a) pontja a:apjan: 

, 3. § (1) Az ingatlan tulajdonosa (kezeloje, hasznal6ja) koteles gondoskodni: 
a) az ingatlan - beleertve az ingatlan nyilvantartasban kozteruletkent nyilvantartott 

belteriileti foldreszletet is - es az ingatlan elotti jarda, tovabba a jarda es a kocsiut kozdtti 
kiepitett vagy kiepitetlen terulet gondozasar6l, tisztan tartasar6l, szemet- es 
gyommentesiteserol, h6eltakaritasar6l es sikossag mentesiteserol. 

Ennek saran ugyelni kell arra, hogy a jarda es az utburkolat ne rongal6djek meg, 
tovabba a terepszint valtozatlan maradjon;" 

A fenti jogszabalyi rendelkezesek egyertelmiien megallapitjak az ingatlan tulajdonosanak az 
ingatlan es a kozteri.ilet meghatarozott resze tisztantartasara vonatkoz6 kOtelezettseget, nem 
biztosit azonban eszkozt a leirtak ervenyre juttatasara, ellehetetleni.il a vegrehajtas, mivel 
egyik jogszabaly sem biztosit szankcionalasi lehet6seget a hat6sag reszere, nem ir el6 
semmilyen jogkovetkezmenyt arra az esetre, ha a tulajdonos nem tesz eleget a fenti 
kotelezettsegenek. Tovabbi nehezseget jelent, hogy a gyommentesitesi kotelezettsegr61 
kizar6lag a F6v. Kgy. Rend. rendelkezik, a niagasabb szintu jogszabalyok erre vonatkoz6an 
nem allapitanak meg szabalyokat. Kivetelt kepez ez al61 az elelmiszerlancr61 es hat6sagi 
feli.igyeleter61 sz616 2008. evi XLVI. torveny, amely el6irja, hogy a foldhasznal6 koteles az 
adott ev junius 30. napjaig az ingatlanon a parlagfii viragbimb6janak kialakulasat 
megakadalyozni, es ezt kovet6en ezt az allapotot a vegetaci6s id6szak vegeig folyamatosan 
fenntartani. Ez a jogszabalyi rendelkezes azonban egyedi.il a parlagfii tekinteteben irja el6 a 
kotelezettseget, viszont szamos egyeb gyomnoveny jelent problemat, amelyek eseteben a 
hat6sag nem tud intezkedest tenni. 

Magyarorszag AlaptOrvenye 32. cikk (1) bekezdes j) pontja alapjan: 

(1) A helyi onkormanyzat a helyi kozugyek intezese koreben torveny keretei kozdtt 
[. . .] 
j) a feladat- es hataskorrel rendelkezo szervtol tajekoztatast kerhet, dontest 

kezdemenyezhet, velemenyt nyilvanithat; 

II. Hahisvizsgalat 

A fentiek alapjan indokolt felkerni a jogalkot6t, hogy a magantulajdonu ingatlanok es 
kozteri.iletek rendezettsege, az elhet6 kornyezet kialakitasa es meg6vasa erdekeben a 
szi.ikseges jogszabalyokat alkossa meg. 

III. Dontesi javaslat 

Budapest F6varos X. keri.ilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testi.ilete meghozza az 
el6terjesztes 1. mellekleteben foglalt hatarozatot. 

Budapest, 2014. junius, (~" 



1. melleklet az eloterjeszteshez 

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat KepviselO-testiiletenek 

.. ./2014. ( ...... ) hatarozata 
a telepiilesek rendjenek biztositasara vonatkozo jogszabalyok vegrehajthatosaga 

erdekeben sziikseges jogszabaly-modositas kezdemenyezeserol 

1. Budapest F6varos X. kertilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testi.ilete az Alapt6rveny 
32. cikk (1) bekezdes j) pontja alapjan kinyilvanitja azon velemenyet, mely szerint a 
hatalyos jogszabalyok nem biztositjak kell6 mertekben a teleptilesek koztertiletei, valamint 
a magantulajdonban all6 ingatlanok rendezettseget. 

2. Budapest F6varos X. kertilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testi.ilete az Alapt6rveny 
32. cikk j) pontja alapjan kezdemenyezi a beliigyminisztemel mint a Kormany 
telepi.ilesi.izemeltetesert felel6s tagjanal, hogy javasolja a Kormany reszere a kozteri.iletek, 
illetve a magantulajdonban all6 ingatlanok rendezett allapotanak fenntartasara vonatkoz6 
jogszabalyok feltilvizsgalatat. 

3. Budapest F6varos X. kertilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testi.ilete felkeri a 
polgarmestert, hogy a dontesr61 a beli.igyminisztert ertesitse. 

Hatarid6: 
Feladatkoreben erintett: 

2014.julius 10. 
a kertiletfejlesztesi es ktilkapcsolati szakteri.iletert felel6s 
alpolgarmester 
a Hat6sagi Iroda vezet6je 


