Bánk Község Önkormányzat Képviselő – testületének
19/2012. (XI.30.)
Önkormányzati RENDELETE
a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezéséről

Bánk Község Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) képviselő-testülete (továbbiakban:
képviselő-testület) Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdése és a közterület
életvitelszerű lakhatásra való használatát szankcionáló szabálysértési tényállás és más törvényi
rendelkezések megsemmisítéséről szóló 38/2012. (XI.14.) AB határozat alapján a következőket
rendeli el.
1.§ A képviselő-testület hatályon kívül helyezi a kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló
13/2012. (V.30.) önkormányzati rendeletet.
2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
Bánk, 2012. november 29.
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polgármester
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körjegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2012. november30-án

Torma Andrea
körjegyző
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a 19/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a
a kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Általános indokolás
Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdése kimondja, hogy a helyi önkormányzat
feladatkörében eljárva törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve
törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot.
Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a helyi társadalmi viszonyok, az együttélés alapvető
szabályainak rendezése céljával – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (továbbiakban: Mötv.) 51.§-ának (4) bekezdésében és 143.§ (4) bekezdés e) pontjában kapott
törvényi felhatalmazás alapján – önkormányzati rendeletet alkotott a tiltott, közösségellenes
magatartásokról.
Alkotmánybíróság a 38/2012. (XI.14.) AB határozatában a Mötv. 51.§ (4) bekezdést és 143.§ (4) bekezdés
e) pontját alkotmányellenesnek minősítette, és e törvényi rendelkezéseket megsemmisítette.
Tekintettel arra, hogy a közösségellenes magatartásokkal kapcsolatos önkormányzati jogalkotásra
felhatalmazást adó törvényi rendelkezések 2012. november 15-étől hatályukat vesztették és nem
alkalmazhatók, indokolt az e törvényi rendelkezések felhatalmazása alapján alkotott 13/2012. (V.30.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.

Részletes indokolás

1.§ -hoz
A közterület életvitelszerű lakhatásra való használatát szankcionáló szabálysértési tényállás és más törvényi
rendelkezések megsemmisítéséről szóló 38/2012. (XI.14.) AB határozat alapján a képviselő-testület
hatályon kívül helyezi a kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 13/2012. (V.30.) önkormányzati
rendeletet.
2.§-hoz
A felsőbbrendű jogszabályokkal való összhang mihamarabbi megteremtése érdekében a rendelet a
kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép, mely alapján az. A kirívóan közösségelenes
magatartásokról szóló 13/2012. (V.30.) önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon hatályát veszti.
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