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Szám:  241- ……/2013. 

ELŐTERJESZTÉS 
 
Készült:  A Képviselő-testület 2013. március 26-i soros ülésére 
 
Tárgy: Lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló 1/2010.(II.01.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 
           
Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző 
 
Tárgyalás:  nyilvános ülés         
 
   zárt ülés         
 
Elfogadás:  egyszerű többség         
 
   minısített többség       
 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
PEB-030/573/2/2013. számon,  2013. február 22-én a Pest Megyei Kormányhivataltól 
törvényességi észrevétel érkezett, melynek lényege, hogy az önkormányzatok két esetben 
alkothatnak rendeletet: egyrészt törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok 
rendezésére, másrészt törvényben kapott felhatalmazás alapján. 
A lakcímbejelentéssel kapcsolatos tárgykört a polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.  (továbbiakban: Ltv.) szabályozza, tehát a témakör 
nem tekinthetı törvény által nem szabályozott társadalmi viszonynak, de az Ltv.  
Felhatalmazást sem ad egyéb jogalkotóknak, hogy az illetékességi területére vonatkozóan a 
lakcímbejelentéssel kapcsolatos eljárásra rendeletet alkosson.  
Az észrevétel tehát megállapítja – hivatkozva az Alkotmánybíróság 76/2009.(VII.10.) számú 
határozatára is – hogy tárgyi helyi rendeletünk törvénysértı. 
 
Az Mötv.  és önkormányzatunk SZMSZ-nek 45.§ (3) bekezdésének f, pontja alapján 
jegyzıként is jelzem a helyi rendelet megalkotására vonatkozó felhatalmazás hiányát, emiatt 
annak törvénysértı voltát. 
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Mindezek alapján kérem és javaslom a T. Képviselı-testületnek a jelzett helyi rendelet 
hatályon kívül helyezését az alábbiak szerint: 
            

T E R V E Z E T 
       

Alsónémedi Nagyközség  Önkormányzata 
…./2012. (III.26.) önkormányzati rendelete 

 
a lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló 
1/2010. (II. 01.) önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezésérıl 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvénye 
32. cikk (1)  bekezdés a) pontjában  foglalt jogalkotói hatáskörében eljárva  a következıket 
rendeli el: 
  

 
1.§. 

 
A lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló 1/2010. (II. 01.) önkormányzati rendeletét  
hatályon kívül helyezi. 
 
 
      2.§. 
 
A rendelet kihirdetését követı napon lép hatályba és a hatálybalépését követı napon hatályát 
veszti. 
 
 

 Vincze József      Dr.  Percze Tünde 
  polgármester              jegyzı 

 
A rendelet kihirdetve: ………………………………. 
 
              Dr. Percze Tünde 
                     jegyzı 
 
 
Alsónémedi, 2013. március 19. 
 
 
            Dr. Percze Tünde 
        jegyzı 
 
Az elıterjesztést láttam: 
 
 
        Vincze József  
          polgármester 


