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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 143.§ 

(4) bekezdés d) pontja szerint felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben 

határozza meg az öngondoskodás és a közösségi feladatok ellátásához való hozzájárulás, továbbá a közösségi 

együttélés alapvető szabályait, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit. 

 

A közösségi együttélés alapvető szabályaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza 

1. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről, szállításáról és ártalmatlanításáról 

szóló 9/2014.(VII.15.) önkormányzati rendelet, 

2. a közterületek elnevezéséről, elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám 

megállapítás szabályairól szóló 11/2014.(IX.25.) önkormányzati rendelet, valamint 

3. a köztisztaság fenntartásáról, az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 14/2016.(VI.29.) 

önkormányzati rendelet. 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályait 

tartalmazó hatályos rendeleteit a Tolna Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) 

felülvizsgálta. 

 

A felülvizsgálat eredményeként a Kormányhivatal az Mötv. 134.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján és az 

Mötv. 132.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva törvényességi felhívással élt.  

A jogszabálysértés megszüntetésének határideje 2021. január 15. 

 

A törvényességi felhívás az előterjesztés mellékletet képezi. 

 

Az Mötv. 134.§ (1) bekezdése értelmében, ha a kormányhivatal jogszabálysértést észlel, a törvényességi 

felügyelet körében legalább harminc napos határidő tűzésével felhívja az érintettet annak megszüntetésére.  

Az érintett a felhívásban foglaltakat köteles megvizsgálni és a megadott határidőn belül az annak 

alapján tett intézkedéséről vagy egyet nem értéséről a kormányhivatalt írásban tájékoztatni.  

 

A törvényességi felhívásban foglaltak megvizsgálásra kerültek és az abban foglaltak figyelembe vételével 

előkészítésre került az önkormányzati rendelet-tervezetet. 

 

Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását, és a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Dunaföldvár, 2020. december 8. 

 

                                                 Horváth Zsolt sk.  

                                                                                                 polgármester  



Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2020.(…….) önkormányzati rendelete 

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról  

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében 

eljáró Dunaföldvár Város Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143 § 

(4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

1.§ (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről, szállításáról és ártalmatlanításáról 

szóló 9/2014. (VII.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: ÖR1.) 13. § (3) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt lefolytatott eljárás 

során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

rendelkezései alkalmazandók az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.” 
 

(2) Az ÖR1. 13.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetője a jogsértés jellegével arányban 

legfeljebb ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal sújtható, amennyiben a helyszíni intézkedés 

alkalmával az ügyfél a jogsértést teljes mértékben elismeri és legfeljebb kettőszázezer forintig terjedő 

közigazgatási bírsággal sújtható.” 

 

2. § (1) A közterületek elnevezéséről, elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám 

megállapítás szabályairól szóló 11/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: ÖR2.) 16. § (3) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt lefolytatott eljárás során az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) rendelkezései 

alkalmazandók az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.” 

(2) Az ÖR2. 16.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetője a jogsértés jellegével arányban 

legfeljebb ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal sújtható, amennyiben a helyszíni intézkedés 

alkalmával az ügyfél a jogsértést teljes mértékben elismeri és legfeljebb kettőszázezer forintig terjedő 

közigazgatási bírsággal sújtható.” 

 

3.§ (1) A köztisztaság fenntartásáról, az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 14/2016. (VI.29.) 

önkormányzati rendelet (ÖR3.) 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt lefolytatott eljárás során az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) rendelkezései 

alkalmazandók az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.” 

(2) Az ÖR3. 15.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetője a jogsértés jellegével arányban 

legfeljebb ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal sújtható, amennyiben a helyszíni intézkedés 

alkalmával az ügyfél a jogsértést teljes mértékben elismeri és legfeljebb kettőszázezer forintig terjedő 

közigazgatási bírsággal sújtható.” 

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben 

is alkalmazni kell. 

(2) Hatályát veszti:  

a) az ÖR1. 14. § a) pontja, 

b) az ÖR2. 17. § b) pontja, 

c) az ÖR3. 14. § a), c), d), és h) pontja. 

(2) Ez a rendelet a hatályba lépését követő 5. napon hatályát veszti. 

 

Dunaföldvár, 2020. december „   „ 

                                

Horváth Zsolt            dr. Boldoczki Krisztina 

  polgármester                    jegyző 



 

Záradék: 

 

A rendelet a mai napon kihirdetésre került. 

 

Dunaföldvár, 2020……………. 

              dr. Boldoczki Krisztina 

                           jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



H a t á s v i z s g á l a t i    l a p 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 

…./2020.(…) önkormányzati rendeletéhez 

 

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről 

 

I. Várható társadalmi hatások 

Nincs társadalmi hatása a rendeletben foglaltak végrehajtásának. A rendelet módosítás egyértelművé teszi és 

ezzel a magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek megfelelően szabályozza a helyszíni bírság szabályait. A 

hatályon kívül helyezendő rendelkezéseket pedig a szabálysértésekről szóló jogszabály szabályozza és ezáltal 

szabálysértésnek minősülnek.  

 

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatása nincs. 

 

III. Várható környezeti hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. 

 

IV. Várható egészségügyi következmények 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása nincs. 

 

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. 

 

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei.  

A Tolna Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) felülvizsgálta a közösségi együttélés 

alapvető szabályait tartalmazó önkormányzati rendeleteket.  

A megvizsgált rendeletek (9/2014. (VII.15.), 11/2014. (IX.25.), valamint a 14/2016. (VI.29.) önkormányzati 

rendeletek) több pontban jogszabállyal ellentétesek. A törvényességi felhívásban megállapított jogsértéseket 

2021. január 15. napjáig meg kell szüntetni. Amennyiben erre nem kerül sor, akkor a Kormányhivatal egyéb 

felügyeleti eszközzel élhet. 

 

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.  

A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési kötelezettség 

nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabályi tervezetek közé.  

 

Dunaföldvár, 2020. december 08. 

                                                                                                      Horváth Zsolt sk. 

                                polgármester 

 

 

 

  



ÁLTALÁNOS INDOKLÁS 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 

…./2020. (…). önkormányzati rendeletéhez 

 

 

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése 

körében törvény keretei között rendeletet alkot. 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 143.§ 

(4) bekezdés d) pontja szerint felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben 

határozza meg az öngondoskodás és a közösségi feladatok ellátásához való hozzájárulás, továbbá a közösségi 

együttélés alapvető szabályait, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit. 

 

A közösségi együttélés alapvető szabályaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza 

1. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről, szállításáról és ártalmatlanításáról 

szóló 9/2014.(VII.15.) önkormányzati rendelet, 

2. a közterületek elnevezéséről, elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám 

megállapítás szabályairól szóló 11/2014.(IX.25.) önkormányzati rendelet, valamint 

3. a köztisztaság fenntartásáról, az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 14/2016.(VI.29.) 

önkormányzati rendelet. 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 134. § (1) bekezdése szerint, ha 

a kormányhivatal jogszabálysértést észlel, a törvényességi felügyelet körében legalább harminc napos 

határidő tűzésével felhívja az érintettet annak megszüntetésére.  

Az érintett a felhívásban foglaltakat köteles megvizsgálni és a megadott határidőn belül az annak alapján tett 

intézkedéséről vagy egyet nem értéséről a kormányhivatalt írásban tájékoztatni.   

 

A rendelet-tervezet előkészítése során figyelembe vettük a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 

továbbiakban: Jat.) 3. §-át, mely szerint: 

„Az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási szintenként lehetőleg 

ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy 

többszintű. A jogszabályban nem ismételhető meg az Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel 

a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes.” 

A Jat.„8. § (1)  A hatályos jogszabályi rendelkezést a jogalkotói hatáskörrel rendelkező szerv vagy személy 

jogszabály megalkotásával, a módosítani kívánt jogszabályi rendelkezést tételesen megjelölő, a módosítást 

kimondó jogszabályi rendelkezéssel módosíthatja.   

(2)  Nem lehet módosítani vagy - a jogszabály egészének hatályon kívül helyezése nélkül - hatályon kívül 

helyezni 

a) a jogszabály megjelölését, 

b) - az önkormányzati rendelet kivételével - a rendelet bevezető részét, 

c) a hatályba lépett jogszabályi rendelkezés hatályba léptető rendelkezését, valamint 

d) jogszabállyal - a hiteles szöveg és a kihirdetett szöveg közti eltérés, valamint fordítási hiba kivételével - a 

jogszabályban kihirdetett nemzetközi szerződés, a nemzetközi szerződéshez fűzött fenntartás, kifogás és 

nyilatkozat szövegét. 

10. § (2)  A hatályos jogszabályt vagy jogszabályi rendelkezést az (1) bekezdés a) pontja szerint - a (3) 

bekezdésben meghatározott kivétellel - a hatályon kívül helyezni kívánt jogszabály vagy jogszabályi 

rendelkezés megalkotására hatáskörrel rendelkező szerv vagy személy helyezheti hatályon kívül.” 

 

A fentiek és a TOB/22/717-1/2020. számú törvényességi felhívásban foglaltak alapján kerültek a közösségi 

együttélés alapvető szabályait tartalmazó rendeletek (9/2014.(VII.15.), 11/2014.(IX.25.), valamint a 

14/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet) felülvizsgálatra.  

 

A rendelet-tervezet részletes indokolása: 

 

1. § - 3. § 

 



A rendelet-tervezet tartalmazza az egyes önkormányzati rendeletek módosítását, a törvényességi felhívásban 

foglaltak alapulvételével. 

4. § 

 

A rendelet-tervezet a jogszabály hatályba lépéséről és hatályon kívül helyezéséről, valamint az egyes 

önkormányzati rendeletek szakaszainak és pontjainak hatályon kívül helyezéséről rendelkezik. 

 

 

 

 










