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Iktatószám: 128-48/2022 
Ügyintéző: dr. Zay Andrea 

 

Előterjesztés 
2022. május 24-i rendkívüli nyílt ülésére 

 

Tárgy: A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 8/2013. (IX. 19.) 
önkormányzati rendelet módosítása 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az FMKH Törvényességi Felügyeleti Osztálya arról tájékoztatott, hogy átfogó vizsgálat 
keretében a közösségi együttélés alapvető szabályait vizsgálták. Tordas község esetében 
kérték, hogy a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 8/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint 
módosítsa:  
 
Az önkormányzati rendelet bevezető szövege nem felel meg a jelenlegi elvárásoknak, ezért 
helyébe a következő rendelkezés lépne: 

„Tordas Község Önkormányzat 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 a következőket rendeli el:” 

 
1.§ (2) A rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén nem alkalmazható, 
amelyeket magasabb szintű jogszabály bűncselekménynek vagy szabálysértésnek 
minősít, vagy más módon szankcionál. 

 
szöveg törlésre kerülne. 

 
4. § b) az avart és kerti hulladékot a március 1. – május 31. valamint szeptember 1. – 
november 30. közötti időszakon kívül égeti el és az égetést 8-18 óra közötti időszakon 
kívül vagy nem szélcsendes időben, továbbá vasárnap végzi el, 

 
szöveg törlésre kerülne, tekintettel arra, hogy ezt másik önkormányzati rendeletünk 
szabályozza (a köztisztaságról és a környezetvédelemről szóló 5/2004. (IV. 21.) 
önkormányzati rendelet 20.§ (4) kerti hulladék, avar égetése március 1. - május 31. valamint 
szeptember 1. - november 30. közötti időszakban, pénteken 10-19 óra, szombaton 10-12 óra 
között engedélyezett, legfeljebb gyenge szeles időben.). 
 

egységes szerkezetben a 20/2018. (XII. 4.) önkormányzati rendelettel 
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szöveg törlésre kerül. 
 
A rendelet 3. § (1) bekezdésében lévő jogszabályi hivatkozás módosult, ezért ennek helyébe a 
következő rendelkezés lépne: 

„(1) A közösségi együttélés szabályainak elmulasztása miatt lefolytatott eljárások során az 
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell 
megfelelően alkalmazni.” 

 
A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a szükséges döntést 
meghozni szíveskedjen. 
 
Tordas, 2022. május 12. 
 
 dr. Zay Andrea 
 jegyző 
 
 
 
Rendelet-tervezet: 
 

Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. (…. ….) önkormányzati 
rendelete 

Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 8/2013. (IX. 

19.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Tordas Község Önkormányzat 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 a következőket rendeli el: 

1. § 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 8/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelet bevezető szövege 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Tordas Község Önkormányzat 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 a következőket rendeli el:” 
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2. § 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 8/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A közösségi együttélés szabályainak elmulasztása miatt lefolytatott eljárások során az 
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell 
megfelelően alkalmazni.” 

3. § 

Hatályukat vesztik a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 8/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelet alábbi 
részei: 
a) „egységes szerkezetben a 20/2018. (XII. 4.) önkormányzati rendelettel” alcím címe, 
b) 1. § (2) bekezdése, 
c) 4. § b) pontja. 

4. § 

Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba. 
 
 

 
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a alapján 

 
A tervezett jogszabály várható következményei:  
 
Társadalmi hatásai: A módosított rendelet társadalmi hatást nem von maga után. 
Gazdasági hatásai: A módosított rendelet gazdasági hatást nem von maga után. 
Költségvetési hatásai: A módosított rendelet költségvetési hatást nem von maga után. 
Környezeti következmények: A módosított rendelet környezeti hatást nem von maga után. 
Egészségügyi következmények: A módosított rendelet egészségügyi hatást nem von maga 
után.  
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A módosított rendeletnek adminisztratív 
terheket befolyásoló hatása nincs.   
A jogszabály megalkotásának szükségessége: A módosításra a hatályos jogalkotási 
előírásoknak való megfelelés miatt van szükség. 
A jogalkotás elmaradásának várható következményei: Törvényességi felügyeleti osztály 
felhívását vonhatja maga után. 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: Rendelkezésre állnak. 
 
 
 
 
 
 


