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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A képviselő-testület 2015. május 28-ai ülésén alkotta meg a közösségi együttélés alapvető 

szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletét. 

Jelen felülvizsgálat a kormányhivatal szóbeli szakmai jelzése alapján indokolt. A rendeletben 

előfordult olyan tényállás megállapítása, mely a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról 

és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény alapján 

szabálysértésnek minősül, így azt a törvény, mint magasabb szintű jogszabály teljes körűen 

szabályozza. A rendelet-tervezetben ezeknek a részeknek a hatályon kívül helyezésére teszek 

javaslatot.  

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 2. § (1) bekezdése értelmében a jogszabálynak 

a címzettek számára egyértelműen értelmezhető szabályozási tartalommal kell rendelkeznie. A 

jogbiztonság érvényesülése érdekében különös figyelmet kell fordítani a tényállások pontos, 

egyértelmű meghatározására, kerülni kell az általános, nem konkrét megfogalmazásokat, így a 

rendelet 5. §-a és a 7. § (1) bekezdés c) pontja átfogalmazásra került.  

 

Módosul a rendelet 10. § (1) bekezdése is, mely a közigazgatási bírság felső határának 

megállapítására irányul.  

Szövegcsere módosítás történt a 3. § (1) bekezdés a) pontjában és a (2) bekezdés a) és e) 

pontjaiban, mivel a temetőre vonatkozó jogszabályok nem írnak elő engedélyezési jogkört az 

üzemeltető részére. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet 

elfogadására. 

 

Polgár, 2015. szeptember 9. 

 

 

        dr. Váliné Antal Mária 

           címzetes főjegyző  



Polgár Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

…/2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 19/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva, valamint Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és 

szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 

5. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Polgár Város 

Önkormányzatának Humánfeladatok és ügyrendi bizottsága, valamint Pénzügyi és gazdasági 

bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A Rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában az „engedélyét nem szerzi be” szövegrész helyébe 

„nem jelenti be” szöveg lép. 

 

2. § 

A Rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontjában az „üzemeltető engedélye” szövegrész rész helyébe 

„bejelentés nélkül” szöveg lép és az e) pontjában az „engedély” szövegrész helyébe a 

„bejelentés” szöveg lép.  

 

3.§ 

A Rendelet 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„5. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki az avar és kerti 

hulladék égetését nem az önkormányzat rendeletében meghatározott időszakban végzi.”  

 

4. § 

 

A Rendelet 7. § (1) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„c) az általa használt, illetve tulajdonát képező ingatlant a gyomtól, gaztól hatósági felszólítás 

után sem tisztítja meg, továbbá az a használó vagy tulajdonos, aki belterületi ingatlanán 

hulladék tárolásával a rovarok, rágcsálók elszaporodását elősegíti,” 

 

5. § 

 

A Rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 „(1) A rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait megszegő 

elkövetővel szemben ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve 200.000 forintig terjedő 

közigazgatási bírság szabható ki, kivéve a 7. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt szabálysértést.” 

 

 

 

 

 



6.§ 

 

Hatályát veszti a Rendelet 3. § (2) bekezdés b), c) és f) pontja, a 4. §, a 6. § (1) bekezdés a), b) 

és c) pontja, a 7. § (1) bekezdés e) pontja, a 7. § (2) bekezdés a) és d) pontja, a 10. § (4) 

bekezdése.  

 

7. § 

 

A Rendelet 3. § (2) bekezdés d) pontja b) pontra, az e) pontja c) pontra, a g) pontja d) pontra, a 

7. § (1) bekezdés f) pontja e) pontra, a 7. § (2) bekezdés b) pontja a) pontra, a c) pontja b) 

pontra, az e) pontja c) pontra, az f) pontja d) pontra, a g) pontja e) pontra, a h) pontja f) pontra, 

az i) pontja g) pontra, a j) pontja h) pontra változik, valamint a 6. § d) pont jelölés megszűnik, 

továbbá az 5. § 4. §-ra, a 6. § 5.§-ra, a 7. § 6. §-ra, a 8. § 7. §-ra, a 9. § 8. §-ra, a 10. § 9. §-ra, a 

11. § 10. §-ra, a 12. § 11. §-ra változik. 

 

8. § 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  

 

 

 

Polgár, 2015. szeptember 24.  

 

  Tóth József     dr. Váliné Antal Mária 

  polgármester           jegyző 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént: 

Polgár, 2015. szeptember …..- án  

      

dr. Váliné Antal Mária 

        címzetes főjegyző 


