
W&&t*wpw:,mM:&::w 5 5
Budapes t J őzsefv źlro sĺ onko rmány zat

Képviselő.testĺilete szímár a

Tisztelt Képviselő.testület!

Az Alkotmánybíróság _ az alapvető jogok biĺosának inđítványára - utólagos normakontroll
keretein belül vizsgźiat a|á vonta a Magyarországhe|ý önkormányzatairőI szőIő 2011. évi
CLXXXX. tcirvény (a továbbiakban: Mcitv') azon reĺdelkezéseit (51. $ (4) bekezdés,
valamint 143. $ (4) bekezdés e/ pont), amelyek fe|hata|mazást adtak az cĺnkormźnyzatok
szźtmárapénzbirsággal sújtható közcĺsségellenes magatartások meghattrozásáta.

Az utólagos normakontrollal vizsgá|t fenti jogszabályok felhatalmazása a|apjźn fogadta el a
Tisztelt Képviselő-testület a tiltott, közösségellenes magataľtásokról sző|ő 32l20I2. (v.2I,)
önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: rendelet).
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2012 l:lY 27. ,ą|cló 6'..

Előterjesztő: Dr. I(ocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés idopontj a:2012. decembeľ 6'

Táľgy: A tiltott, kozclsségellenes magatartásokról szőIő 32l20I2. (v.2I.) önkormányzati
rendelęt hatálvon kívül hel

A napiľendet nýlt ülésen keII tárgyaLni, ahattĺrozat és a ľendelet elfogadásához minősített
szav azattobb s ég szüks éges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bĺzottság véleményezi X
Humánszolgáltatásĺ Bizottság vé|eményezi tr

Hatźtr o zati i av as|at a bizottsäg számár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e|őterjesztés



Az Alkotmánybíróság vízsgtúata soľán megállapította, hogy a Mcitv. 51. $ (4) bekezđésében
és 143. $ (4) bekezdés e) pontjában adott ľęndeletalkotási felhatalmazás alaptcirvény-ellenes,
sérti aZ Alaptörvény B) cikk (1) bękezdésében szabá|yozott jogállamiságból folyó
jogbiztonság, valamint a közigazgatás törvény aIä rendeltségének követelményét.
Megállapításľa került továbbá az is, hogy nincs összhan1a Mötv. 51. $ (4) bekęzdésében és
143. $ (4) bekezdés e) pondában adott rendeletalkotási felhata|mazäs és a közigazgatási
hatósági eljaľás és szolgáltatás źĺItalźnos szabályairól szóló 2OO4, évi CXL' törvény (a
továbbiakban: Ket') 94lB. $-a között. Ugyanis a Mcjtv' csak helyszinibirsäg és pénzbíľság
kilátásba helyezéséľe ad jogalkotási felhatalmazást az önkormányzatnak, a Ket. 94lB. $ (1)
bekezdése eń. afelhatalmazást kiterjeszti a tulajdon elvonásáľa lehetőséget adó elkobzásľa is.
Az Alkotmánybíľóság szerint ez a fe|hata|mazás a jogbiztonság sérelmén túl magtĺban
horđozza a tulajdonhoz valőjog sérelmének a veszélyét is.

Fentiek oktn az Alkotmánybíróság 2012. november t2. napjźnke\t 38l2OI2, (XI.I ; számtl
AB hatáľozatában a fent említett jogszabźĺIyi heiyek megsemmisítéséľől döntött, mely
ľendelkezések a hatátozatnak a Magyar Közlönyben töľténő kozzététe|ét követő napon
(november 15.) hatályukat vesztették, e naptól kezdve nem alkalm azhatőak.

Tisxęlt Képviselő-testĹilet! Javaslom a mellékelt rendelet tervezet elfoeadását'

Budapest, 2012. november 21.

Töľvényességi ellenőľzés :
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából:
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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi onkormźnyzatKépviselő.testületének

... 120|2. (....) önkormányzati ľendelete

a tiltott' köziisségellenes magataľtásokľól szóló 32l20t2. (v.21.) tinkoľmányzati ľendelet
hatályon kívül helye zésérő|

Budapest Fováľos VIII. kerület Józsefvarosi onkormányzat Képvisęlő-testtilete a helý
önkormányzatokľól szőIő I99O. évi LXV. törvény 16'$ (1) bekezdésében kapott fę|hata|mazis
a|apján és az A|aptörvény 32. cikk (1) bekezđés a) pontjában meghatározőtt feladatkörében
e|járva a következőket rendeli el:

1.$ Hatályät vęsztí ,,A tiltott, közcisségellenes magataľtásokľóI,, szőIo 32l20I2. (V.21.)
önkormányzati ľendelet.

2.$ Ez a ľęndelęt 2012. december 7-én|éphatáIyba.

Rimán Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgármesteľ


