
E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

  Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2013. március 26-i ülésére 

8.   napirend 
 

Tárgy:    Lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló rendelet  
visszavonása 

 
Előterjesztő:    Göndörné Frajka Gabriella jegyző 
 
Előkészítő:   Göndörné Frajka Gabriella jegyző 
 
Szavazás módja:   minősített többség 
 

Tisztelt Képviselő Testület! 

A 6/2012. (II.16.) önkormányzati rendelet tartalmazza a lakcímbejelentés helyi szabályait. 

Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény) 32. cikk (1) bekezdés a) pontja 
szerint a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között 
rendeletet alkot. Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzat törvény 
által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott 
felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot. 
 

A lakcím-nyilvántartási eljárás magasabb szintű jogszabályokban, a polgárok személyi 
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvényben (a továbbiakban: 
Nytv.) és annak végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendeletben került 
szabályozásra, így az teljes körűen szabályozott társadalmi viszonynak és nem helyi 
közügynek tekintendő. (Ezt állapította meg az Alkotmánybíróság a 76/2009. (VII. 10.) AB 
határozatában is.) Ezzel kapcsolatosan a Pest Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja 
az előterjesztéshez csatolt törvényességi felülvizsgálatra szólította fel Újhartyán Község 
Önkormányzat Képviselő-testületét.   

 

Tekintettel arra, hogy az Nytv. nem tartalmaz rendeletalkotási felhatalmazást a 
lakcímnyilvántartás tekintetében, így önkormányzati rendeletalkotásra vonatkozó 
felhatalmazás hiányában a magasabb szintű szabályozás körébe vont lakcím-nyilvántartási 
eljárás önkormányzati rendeletben történő szabályozása jogszabálysértő, ezért javaslom a 
lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló 6/2012. (II.16.) önkormányzati rendelet hatályon 
kívül helyezését.  



Újhartyán Község Képviselő-testülete megtárgyalta a „a Pest Megyei Kormányhivatal 
lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló 6/2012 (II.16.) számú önkormányzati rendelettel 
szemben benyújtott törvényességi észrevétel elbírálására” című előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lakcímbejelentés helyi szabályairól 
szóló 6/2012. (II162.) sz. rendelet hatályon kívül helyezését indítványozó Pest Megyei 
Kormányhivatal kormánymegbízottja által tett  PEB/030/555-1/2013.  számú törvényességi 
észrevételével egyetért, és rendeletét visszavonja. 
 
 
 

……./2013.( III.28.) rendelete 
a lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló 

6/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 

Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § Hatályát veszti a lakcímbejelentés szabályairól szóló 6/2012.(II.16.) 
önkormányzati rendelet. 
 
2. § Ez a rendelet 2013. március 28-án lép hatályba. 

 

Újhartyán, 2013. március 28. 

 

 Göndörné Frajka Gabriella    Schulcz József 

   jegyző        polgármester 

 

Záradék: 

A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre kerül. 

 

       Göndörné Frajka Gabriella 

                jegyző 


