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Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. június 8-án tartandó ülésére 

 „a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 8/2018. (IV. 5.) önkormányzati rendelet módosítása” 

tárgyában 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018. (IV. 5.) önkormányzati 

rendelete tartalmazza a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló rendelkezéseket. 

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal jelezte hivatalunk részére, hogy a Társaság a 

Szabadságjogokért szervezet kifogásolta feléjük, hogy a megyében levő önkormányzatok 

képviselő-testületei által a közösségi együttélés alapvető szabályainak és 

jogkövetkezményeinek tárgyában alkotott önkormányzati rendeletei egyes rendelkezéseik 

tekintetében aggályosak. Általánosságban megfogalmazott megítélésük szerint több 

rendelkezés ütközik magasabb szintű jogszabályba, vagy tartalmaz olyan előírásokat, amelyek 

önkormányzati rendeletben történő szabályozása szükségtelen, mivel magasabb szintű 

jogszabály tartalmaz rendelkezést az adott jogviszonyra vonatkozóan. Előfordul az is, hogy a 

magánszféra keretei közé tartozó kérdés került szabályozásra a fenti tárgyú önkormányzati 

rendeletekben. 

 

A Kormányhivatal jelzése alapján felülvizsgáltuk a szóbanforgó tárgykört szabályozó 

önkormányzati rendelet fenti szervezet által kifogásolt rendelkezéseit. Ennek értelmében 

javasolom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület az alábbi indokok alapján módosítsa tárgybani 

rendeletét: 

 

A rendelet 1. § (2) bekezdése által tartalmazott rendelkezés további fenntartása nem indokolt, 

hiszen a jogalkotási alapelvekből adódóan a magasabb szintű jogszabályokban foglaltakat kell 

alkalmazni, és ennek önkormányzati szintű szabályozása szükségtelen. 

A 9. § ae./ pontjában pontosítani szükséges a rendelkezést, mivel az abban foglalt fogalmak 

nem pontosan értelmezhetőek. 

A 10. § a.,-c./ pontjaiban foglalt rendelkezéseket a magasabb szintű hulladékgazdálkodási 

jogszabályok szintén tartalmazzák, így önkormányzati szintű szabályozása szükségtelen. 

A 16. §-ban foglalt előírások az időközben már hatályon kívül helyezett, az avar- és kerti 

hulladék égetését szabályozó önkormányzati rendelet előírásainak megszegésére 

vonatkoznak, így hatályon kívül helyezésük indokolt. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a fent leírt indokok alapján szíveskedjék elfogadni a 

mellékelt rendelet-tervezetet. 

  

  

 

Gárdony, 2022. június 1. 

 

Jankovics Zoltánné 

jegyző 
 
 

 

Készítette: Jankovics Zoltánné jegyző 
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Gárdony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 .../.... (...) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 8/2018. (IV.05.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Gárdony Város 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 és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

szóló 8/2018 (IV.5.) önkormányzati rendelet 9. § a) pont ae) alpontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

(Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el   

az ingatlan tulajdonosa vagy tényleges használója, aki) 

„ae) beépítetlen és beépített ingatlan rendben tartásáról, gyomtól, gaztól, szeméttől, 

lomoktól való megtisztításáról” 

(nem gondoskodik,) 

2. § 

Hatályát veszti a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 8/2018 (IV.5.) önkormányzati rendelet 

a) 1. § (2) bekezdése, 

b) 10. § a)–c) pontja, 

c) 13. alcíme. 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 
   Tóth István           Jankovics Zoltánné 

polgármester          jegyző 

        

 

 

 

 

Jelen önkormányzati rendelet 2022. ………………………. napján kihirdetésre került. 

 

 

 

 

 

      Jankovics Zoltánné 

    jegyző 
 


