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E l ő t e r j e s z t é s 
A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 12/2017. (V. 30.) számú rendelet módosítására 

 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 12/2017. (V. 30.) számú önkormányzati rendeletet. 2017. május 
30-i ülésén fogadta el. 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti 
Főosztálya szakmai segítségnyújtás keretében javaslatot tett a rendelet néhány pontjának 
módosítására, illetőleg hatályon kívül helyezésére, tekintettel arra, hogy azok magasabb szintű 
jogszabályban szabályozott társadalmi viszonyt szabályoznak újra helyi önkormányzati 
rendeletben.  
 
Részletes indoklás: 
 
A magasabb szintű jogszabályokban szabályozott tényállásoknak a helyi rendeletben történő 
újra szabályozásának megszüntetése, a magasabb szintű jogszabállyal való összhang 
megteremtése érdekében az alábbi módosítási javaslatokat terjesztjük a Tisztelt Képviselő-
testület elé: 
 

- A rendelet 4. §. (1) bekezdése szabályozza a kiszabható bírságokat és azok 
mértékét, azonban a hulladékgazdálkodás rendjének megsértésével kapcsolatos 
magatartások esetén kizárólag hulladékgazdálkodási bírság alkalmazható, ezért a 
bekezdés új c) ponttal történő kiegészítése szükséges 

 
- A rendelet 4. § (7) bekezdése tartalmazza a közösségi együttélés alapvető 

szabályait sértő csekély súlyú magatartás szankcióját, amely a Ket. szerint 
helyesen a legenyhébb esetben felhívás lehet. 

 
- A rendelet 5. § 3. pontja a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartásként szabályozza, ha valaki közterületen levő hulladékgyűjtő edényben 
kutat, abból hulladékot válogat ki. Ez a magatartás a szabálysértésekről, a 
szabálysértési eljárásról, és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. 
évi II. törvényben szabályozott tényállás, ezért a pont hatályon kívül helyezése 
szükséges. 

 
- A rendelet 5. § 6. pontja szabályozza a közkifolyó közösségi együttélés alapvető 

szabályait sértő használatának eseteit, így „közkifolyó rendeltetéstől eltérő célra” 
használatát, mely tényállás meghatározása nem elég pontos, nem egyértelmű, ezért 
sérti a jogbiztonság elvét, így annak módosítása szükséges. 

 



- A rendelet 6. § 1. pontja szabályozza az önkormányzat intézményei házirendjének 
betartását, illetve be nem tartását, valamint az önkormányzat és intézményei 
eszközeinek, valamint berendezési tárgyainak nem rendeltetésszerű használata, 
megrongálása, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásként 
történő meghatározását. A rongálás tényállás azonban a szabálysértési törvényben 
meghatározott szabálysértési tényállás, így a pont módosítása szükséges.  

 
- A rendelet 6. § 2. pontja az önkormányzati rendezvényeken, ünnepségeken az 

eseményt megzavarók magatartását közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartásként szabályozza, azonban az „verbális és fizikai zaklatás” tényállása a 
szabálysértési törvényben szabályozott magatartás, erőszakos magatartás tanúsítása 
esetén a Büntető Törvénykönyvben meghatározott garázdaság tényállását valósítja 
meg, ezért a pont módosítása szükséges. 

 
- A rendelet 7. § 4. pontja az állati ürülék eltávolításának elmulasztását szabályozza 

a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásként, azonban ez a 
tényállás a szabálysértési törvényben meghatározott köztisztasági szabálysértést 
valósítja meg, így a pont hatályon kívül helyezése szükséges. 

 
 

 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a 
rendeletmódosítás tervezetet elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
 
Gáborján, 2017. szeptember 19. 
 
 
         Mező Gyula 
         polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület!  
 
 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § 18.§ és 19. § alapján, mint az 
önkormányzati rendelet-tervezet előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a 
szabályozás várható következményeiről:  
 

1. Előzetes hatásvizsgálat 
 

- A tervezett jogszabály hatásai:  
a)  - társadalmi hatása:  jelentős,  

- gazdasági hatása: nincs, 
- költségvetési hatása: nem jelentős 
 

b) környezeti és egészségi következmények:- hosszabb távon lehetnek 
környezeti és egészségi következményei 

 
c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: - a hivatalnak el kell látnia 

a rendeletben foglaltak végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.  
 

- A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás 
elmaradásának várható következményei:  

- a rendelet megalkotása nem kötelező, magasabb szintű jogszabályban 
nem rendezett helyi társadalmi viszonyok szabályozását célozza, 
- a rendelet elmaradásának következménye: nincs  

 
- A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:  

 
- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.  
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.  
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.  
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.  
 

2. Indokolás 
 

Az önkormányzat képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól, 
valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 12/2017. (V. 30.) számú rendelet 
módosítása szóló helyi rendelet megalkotásának célja a következő: 
 - a település köztisztaságának, közbiztonságának fokozása a közösségi együttélés 
alapvető szabályainak meghatározásával, a más magasabb szintű jogszabályban nem 
szabályozott tényállások megvalósítóival szemben alkalmazott szankciók bevezetésével. 
  
A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési 
vonatkozása.  
 

3. Véleményeztetés 
 

A rendelet-tervezetet véleményeztetési kötelezettség nem terheli. 
 
Gáborján, 2017. szeptember 19. 

Jenei Attila 
jegyző 
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RENDELET TERVEZET! 
 

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

     
…/2017. (…) sz. önkormányzati rendelete 

 
a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek 

elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet módosítása 
 
 

Gáborján Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés 
a) pontjában meghatározott feladatkörében, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. 
törvény 96.§ a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

1. § 
 

(1) A Rendelet 4. § (1) bekezdése az alábbi c. ponttal egészül ki: 
„ c) A Rendelet 9. §-ában szabályozott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartások vonatkozásában a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvényben 
szabályozott hulladékgazdálkodási bírság szabható ki.” 
 
(2) A Rendelet . 4. § (7) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(7) Amennyiben a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás csekély súlyú, a 
cselekmény elkövetője az elkövetést megelőző egy évben a településen nem valósított meg a 
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást, a személyi körülményei és a 
cselekmény elkövetésének körülményei alapján kellő visszatartó hatás várható, bírság helyett 
felhívás is alkalmazható.” 
 

2. § 
 

(1) A Rendelet 5. § 3. pontja hatályát veszti. 
(2) A Rendelet 5. § 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„ aki a közkifolyóból termőföldet locsol, gépjárművet mos, vagy a közkifolyóból a 
közszolgáltató írásos engedélye nélkül nem háztartási célra vizet vételez,” 

 
 

3. § 
 

(1) A Rendelet 6. § 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„1. aki az önkormányzat által fenntartott intézmények házirendjét megszegi, az 
intézmény eszközeit, berendezési tárgyait nem rendeltetésszerűen használja,” 

(2) A Rendelet 6. § 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„2. aki az önkormányzat által szervezett rendezvényeken, ünnepségeken az esemény 
lebonyolítását zavarja, a fellépők előadását hangoskodással akadályozza, a közönséget 
zavarja a méltó ünneplésben.” 
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4. § 
(4)A Rendelet 7. § 4. pontja hatályát veszti. 
 
 

5. § 
 

Záró rendelkezés 
 
 
Ez a rendelet 2017. szeptember ... napján lép hatályba, az azt követő 30. napon hatályát 
veszti. 
 
 
 
Gáborján, 2017. szeptember .... 
 
 
 
 Mező Gyula       Jenei Attila 
            polgármester                                                                           jegyző 
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