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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület részére 

 
 
Tárgy:  Javaslat a tiltott, közösségellenes magatartásokat megállapító 

rendelkezések hatályon kívül helyezésére 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Az Alkotmánybíróság a 38/2012. (XI.14.) AB. határozatában megállapította, 
hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 51. § (4) bekezdése és 143. § (4) bekezdés e) pontja az 
Alaptörvénybe ütközik, ezért azokat megsemmisítette. Ezekben a 
rendelkezésekben a helyi önkormányzat képviselő-testülete arra kapott 
felhatalmazást, hogy rendeletében tiltott, közösségellenes magatartásokat 
állapítson meg és szankcionálja azok elkövetőit. 
Az Alkotmánybíróság döntése nyomán megszűnt a Képviselő-testületnek az 
ilyen rendelkezések megállapítására vonatkozó törvényi felhatalmazása, így 
az erre vonatkozó rendeleti szabályokat – mivel azok már jogszabályba 
ütköznek - hatályon kívül kell helyezni. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet 
szíveskedjen elfogadni. 
 
 
Ú j p e s t, 2012. november 21. 
 
 
 
     
         Dr. Tahon Róbert 
 
 
Rendeleti javaslat 
 
A Képviselő-testület elfogadja a tiltott, közösségellenes magatartásokat 
megállapító rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet-
tervezetet és ezzel megalkotja Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzata Képviselő-testületének …./2012. (……) önkormányzati 
rendeletét. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

…/2012. (…...)  
önkormányzati rendelete 

 
a tiltott, közösségellenes magatartásokat megállapító rendelkezések 

hatályon kívül helyezéséről 
 

(T E R V E Z E T) 
 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában  meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti  
   a) az Újpest jelképeiről szóló – többször módosított - 8/1993. (IV.8.) 

önkormányzati rendelet 9. §-a, 
   b) a szeszes italok közterületen történő fogyasztásának korlátozásáról 

szóló – többször módosított - 14/2000. (VIII.07.) önkormányzati 
rendelet 4. §-a, 

   c) a plakátok elhelyezésének szabályairól szóló – többször módosított - 
22/2004. (VII.05.) önkormányzati rendelet 4. §-a, 

   d) a történelmileg kialakult településrész-elnevezések használatáról szóló 
– többször módosított - 9/2007. (IV.23.) önkormányzati rendelet 7. §-
a, 

   e) a közterületek használatáról és rendjéről szóló – többször módosított - 
20/2007. (IX.03.) önkormányzati rendelet 33. § (3) bekezdése, 34. §-
a és 34/A. §-a, 

   f) az Újpesti Közterület-felügyeletről szóló – módosított - 26/2012. 
(IV.27.) önkormányzati rendelet 2. § h) pontja. 

 
2. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 
 

Dr. Tahon Róbert 
Jegyző 

 Wintermantel Zsolt 
polgármester 

 


