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 Kiskunhalas Város Polgármesterének 

E L Ő T E R J E S Z T É S E 

a Képviselő-testület 2018. április 26-i ülésére  

 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről 

szóló önkormányzati rendelet módosítása tárgyában 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/2015. (IV.30.) önkormányzati 

rendeletével alkotta meg a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének 

következményeiről szóló rendelkezéseit. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 8. § (1) bekezdés b) pontja alapján a helyi közösség tagjai a helyi 

önkormányzat alanyaként kötelesek betartani és betartatni a közösségi együttélés szabályait. 

Az Mötv. 8. § (2) bekezdése, valamint a 143. § (4) bekezdés d) pontja felhatalmazza a helyi 

önkormányzat képviselő-testületét, hogy rendeletben határozza meg a közösségi együttélés 

alapvető szabályait, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit. 

Nem állapítható meg közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás akkor, ha a 

tevékenység vagy mulasztás szabálysértést, bűncselekményt valósít meg, úgyszintén, ha a 

tevékenységre vagy mulasztásra törvény vagy kormányrendelet közigazgatási bírság 

alkalmazását rendeli el. 

A közösségi együttélés szabályait tartalmazó rendelet megalkotásával a lakosság nyugalmát 

zavaró magatartások szankcionálhatóak, melyek elősegítik a jogkövető magatartás 

érvényesülését.  

A rendelet a lakosság által elvárt, az együttélést elősegítő szabályokat és azok megsértése 

esetén alkalmazandó szankciókat tartalmazza.  

A közösségi együttélés szabályainak kibővítése indokolt és lakosság által elvárt igényként 

merült fel az utóbbi időben. 

A pirotechnikai eszközök használatával kapcsolatban szükséges ezen eszközök használatának 

korlátozása, amely kérdésben a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály 

Törvényességi Felügyeleti Osztálya által adott állásfoglalásban nem látja akadályát annak, 

hogy ezen szabályok – bizonyos szabályok betartása mellett - önkormányzati rendeletben 

rögzítésre kerüljenek. 

A Kormányhivatal állásfoglalásában kifejtette, hogy „a pirotechnikai eszközök használata 

magasabb szintű jogszabályban részletesen szabályozott. A pirotechnikai eszközök 

birtoklására, használatára vonatkozó részletszabályokat a polgári célú pirotechnikai 

tevékenységről szóló 173/2011. (VII.24.) Kormányrendelet tartalmazza. A kormányrendelet 

ezen eszközöket veszélyességük alapján több osztályba sorolja, amelyekre eltérő előírások 

vonatkoznak. 

A pirotechnikai eszközök használatával kapcsolatos szabályok megsértése szabálysértésnek 

minősül, melyet a szabálysértésekről, a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. 

évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs.tv.) 182. §-a külön tényállásként nevesít. 
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A fentiek azonban nem jelentik azt, hogy a képviselő-testületnek ezen a területen nincs 

jogalkotási lehetősége. A magasabb szintű jogszabályok előírásainak önkormányzati 

rendeletben történő „részletezése” nem törvénysértő. 

Erre mutatott rá a Kúria Önkormányzati Tanácsa a Köf.5019/2014/4. számú határozata 

indoklásában, amikor kimondta: „önmagában véve az, hogy a társadalmi viszonyok 

meghatározott körét országos érvényű jogszabály a szabályozás körébe vonta, nem akadálya 

az önkormányzati rendeletalkotásnak.” 

Nincs akadálya annak, hogy az Alkotmánybíróság AB 63/1991. (XI.30.) és AB 17/1998. 

(V.13.) számú határozatában foglaltakra tekintettel, a képviselő-testület a pirotechnikai 

eszközök használatára a város egyes övezeteire vonatkozó további tilalmat, korlátozást 

állapítson meg, ahogy annak sincs akadálya, hogy a helyi jogalkotó ezen készülékekkel 

kapcsolatos bizonyos cselekményeket együttélési szabályként nevesítsen, megszegésüket 

pedig szankcionálja. 

Az Mötv. 8. § (2) bekezdése és 143. § (4) bekezdés d) pontja rendelkezései – többek között – 

arra hatalmazzák fel a helyi önkormányzatok képviselő-testületeit, hogy önkormányzati 

rendeletben meghatározhassák a közösségi együttélés alapvető szabályait, az azokban foglalt 

kötelezettségek tartalmát, továbbá elmulasztásuk jogkövetkezményeit. Az indoklás szerint az 

emberi közösségek akkor életképesek, akkor élhető egy település, ha megvannak és 

működnek az együttélés alapvető íratlan és írott szabályai. 

Az ilyen normákat jelentős részben a helyi sajátosságok alakítják, generális érvényű taxatív 

felsorolásuk lehetetlen. Arra azonban van lehetőség, hogy a képviselő-testület – széles körű 

társadalmi támogatással – a legalapvetőbb szabályokat rendeletbe foglalja és megszegésüket – 

szigorúan alkotmányos keretek között – szankcionálja.„ 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és a 

módosító rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Határidő:   2018. május 30. 

Felelős:   Fülöp Róbert polgármester 

Végrehajtásért felelős: Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 

Határozatról értesül: Kollárné Dr. Lengyel Linda aljegyző 

Dr. Rékasi Cecília, jogi referens 

Törőcsik Dávid, rendészeti csoportvezető 

 

 

Felelős:   Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

 

Kiskunhalas, 2018. április 16. 

 

 

Fülöp Róbert s.k.  

polgármester 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről 

szóló 10/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításhoz 

 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

 

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen: 

 

I. Társadalmi hatás: a közösségi együttélés alapvető szabályainak megfogalmazása, az 

egyes magatartások leírása, a nem jogkövető magatartások szankcionálása elősegíti a 

közrend, közbiztonság javulását, kollektív együttélés szabályainak elősegítése. 

 

II. Gazdasági hatás: A rendelet módosításának közvetlen gazdasági hatása nincs. 

 

III. Költségvetési hatásai: a beszedett közigazgatási és helyszíni bírság többletbevételt 

jelenthet. 

 

IV. Környezeti következményei: tisztább, élhetőbb környezet. 

 

V. Egészségi következményei: nincs. 

 

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló következményei: A hivatal dolgozóinak többlet 

feladatot jelenthet.  

 

VII. A megalkotás szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: a közösségellenes magatartásokat megvalósító személyek 

felelősségre vonhatósága és a magatartás szankcionálásának lehetősége. 

 

VIII. Az alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a 

meglévő szervezetrendszer és a tárgyi, pénzügyi feltételek biztosítása elegendő.  

 

 

 

Kiskunhalas, 2018. április 10. 
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Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről 

szóló 10/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a 143. §. (4) 

bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk a) pontjában, 

valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8.§ (2) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - Kiskunhalas Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XI.28.) 

önkormányzati rendelet 30. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Ügyrendi 

és Szociális Bizottság és a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el: 

1.§ 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről 

szóló 10/2015. (IV.30.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) 6./A§-al egészül ki: 

„6/A. § Élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tűzijáték használat szabályozása 

(1) E rendelet fogalom meghatározásai alatt a polgári célú pirotechnikai tevékenységről szóló 

173/2011. (VIII.24.) Kormányrendelet fogalom meghatározásait kell érteni.  

(2) Kiskunhalas Város közigazgatási területén az e §-ban foglalt kivételekkel a polgári célú 

pirotechnikai tevékenységről szóló 173/2011. (VIII.24.) Kormányrendeletben 

engedélyezett időtartamban és módon az 1-3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték 

használata megengedett. 

(3) Telepszerű többszintes épületek 40 méteres körzetben tilos a 2.-3. pirotechnikai osztályba 

tartozó tűzijáték használata az év bármely szakában. 

(4) A településen található telepszerű többszintes épületeket jelen rendelet 1. számú 

melléklete tartalmazza.” 

2.§ 

Az R. jelen rendelet 1. mellékletével egészül ki. 

3.§ 

Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 

veszti. 

Kiskunhalas, 2018. április “...” 

      Fülöp Róbert                                                                             Komlósné Dr. Fekete Anikó  

      polgármester                                                                                                 jegyző 
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Záradék:  

A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént. 

Kiskunhalas, 2018. április „….” 

                                        Komlósné Dr. Fekete Anikó 

                                                         jegyző 

  



 

7 
 

1. melléklet 

“1. melléklet a 10/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez  

Telepszerű többszintes épületek: 

1) Kuruc vitézek tere lakótelep 

2) Kossuth u. – Vasút u. – Széchenyi u. – Állomás u. által határolt terület 

3) Schönfeld udvar 

4) Sárkány u. – Avar u. – Kárpát u. – Bercsényi u. – Kossuth u. – Gimnázium u. által 

határolt terület 

5) Kossuth u. 15. – 19. 

6) Köztársaság u. – Kossuth u. – Jósika u. – Bethelen G. tér – Városháza u. által határolt 

terület 

7) Esze Tamás lakótelep 

8) Mártírok útja-Karacs Teréz u.-Gárdonyi u.-Dong-ér menti út által határolt terület” 

 

 


