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A TERVEZETT JOGSZABÁLY
VALAMENNYI JELENTŐSNEK ÍTÉLT HATÁSA,
KÜLÖNÖSEN:
TÁRSADALMI HATÁSOK:
A tervezet bizonyos cselekmények, magatartások elkövetésének szankcionálását, az
állampolgári fegyelem megszilárdítását célozza. A rendelet megalkotásával a
közrend,a közbiztonság, a köztisztaság fenntartása és a közösségi együttélés javítása
várható.
GAZDASÁGI, KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS:
A rendelet kismértékű gazdasági és költségvetési hatásokat keletkeztet, mivel a
magatartások elkövetőivel szemben jogerősen kiszabott pénzbírság az önkormányzat
saját bevételét képezi.
KÖRNYEZETI, EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK
A tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei
lehetnek, mivel a birság kiszabásával kikényszerítjük, hogy az alapvető környezeti
szabályokat tartsák be..
ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK:
A tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet, figyelemmel arra, hogy a
szabálysértések miatt eddig is nyilván el kellett járni, csak technikai változás várható
ezen a téren.
JOGSZABÁLY
MEGALKOTÁSÁNAK
SZÜKSÉGESSÉGE,
A
JOGALKOTÁS
ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. §
(4) bekezdése biztosít lehetőséget az önkormányzatok képviselő-testületei számára,
hogy április 15-től rendeletben tilthatnak meg kirívóan közösségellenes
magatartásokat, s azokat 150.000.- Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal
szankcionálhatják. A tervezet megalkotásának elmaradása esetén több nemkívánatos
cselekmény marad szankció nélkül, melyek ronthatják a közbiztonságot és a közösségi
egymás mellett élés rendjét.
JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI, SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS
PÉNZÜGYI FELTÉTELEK.
A tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel, mivel az eddigi
szabálysértési ügyintézés helyett ezen tényállások esetén a hivatal munkatársa el tud
járni.
Taktaszada , 2012. október 9.
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jegyző

INDOKOLÁS
a rendelet tervezethez
TAKTASZADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
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a tiltott, közösségellenes magatartásokról
Általános indoklás
Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testülete A Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (4) bekezdése biztosít
lehetőséget az önkormányzatok képviselő-testületei számára,hogy április 15-től rendeletben
tilthatnak meg kirívóan közösségellenes magatartásokat, s azokat 5000,-Ft-tól 150.000.- Ft-ig
terjedő közigazgatási bírsággal szankcionálhatják.
Részletes indokolás az 1.§ - 3.§ -hoz
A rendelet ezen §-ai általános rendelkezéseket tartalmaznak. A rendelet hatálya Taktaszada
Község közigazgatási területén tiltott és közösségellenes magatartást elkövetett természetes
személyekre terjed ki. Valamint megfogalmazza a tiltott és közösségellenes magatartás
fogalmát és az eljárás rendjét.
Részletes indoklás a 4.§-15.§-hoz
Ezen szakaszok részletesen felsorolják a tiltott és közösségellenes magatartások területeit.
Ezek a következők:
Az önkormányzat jelképeinek használata,
Közterület használat és reklámozás rendje,
Az önkormányzat tulajdonában álló temető rendje,
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás rendje,
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás rendje,
Környezet védelmének rendje,
Állattartás rendje,
A szeszesital fogyasztásának korlátozása,
Közterületen történő viselkedés.

Záró rendelkezések
A rendelet hatályba lépését szabályozza.
Taktaszada, 2012. október 9.
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