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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 19/2015. (V. 29.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: 

Rendelet) megalkotását követően két alkalommal módosította.   

 

A rendelet 2017. november 23-ai felülvizsgálata során végrehajtott módosításokra vonatkozóan 

a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya szakmai javaslatot tett.  

A javaslat megfogalmazza, hogy a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás 

tanúsítása szabályozásánál – 6. § (2) bekezdés - néhány rendelkezés hatályon kívül helyezése 

szükséges, mivel az azokban megállapított tényállások szabálysértést állapítanak meg,  ezért 

önkormányzati rendeletben nem szabályozhatók. Ugyanazon cselekmény nem minősíthető 

közösségellenes tevékenységnek, mely szabálysértési tényállásnak minősül. 

 

A szakmai javaslatot figyelembe véve módosítani szükséges a Rendelet 6. § (2) bekezdés  e) és 

g) pontját, mivel a megfogalmazott játszótéri eszközök, sporteszközök rongálása, a csobogó és 

ivókút vizének szennyezése szabálysértésnek minősül és azt a szabálysértési törvény 

szabályozza.  

Pontosítani szükséges a Rendelet 6. § (2) bekezdés i) pontjában foglalt utalást, mivel csak a 

közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet 14. § (6) bekezdés b) pontja („A  

Városkert Sport és Szabadidőpark játszóterén szigorúan tilos kutyát, más állatot beengedni”) 

minősül közösségi együttélés szabályait sértő magatartásnak. 

Hatályon kívül helyezendő a Rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontja, mivel az abban foglaltak 

természetvédelmi szabálysértést érintenek, a b) pontja, melyben foglaltak esetében a 

kormányhivatal bírságolhat,  a d) pontja, mivel a hulladék, hulladékgyűjtő eszközön kívüli 

elhelyezése esetén a jegyző jogosult hulladékgazdálkodási bírságot kiszabni.  

 

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

elfogadására.  

 

Polgár, 2018. április 10.  

 

     Tisztelettel:  

        dr. Váliné Antal Mária 

           címzetes főjegzyő 



Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

……./2018. (……) önkormányzati rendelet-tervezete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 

19/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

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 közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 

19/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (2) bekezdés e) pontjának 

helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

„6. § (2) bekezdés  

e) a „Városkert” Sport- és Szabadidőpark játszóterén a 10 éven aluli gyermekek számára biztosított 

játszótéri eszközöket, valamint a fitnesz parkba elhelyezett sporteszközöket rendeltetésellenes módon 

veszi igénybe,”  

 

2. § 

A Rendelet 6. § (2) bekezdés g) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„6. § (2) bekezdés  

g) a közterületen kialakított csobogót és ivókutat rendeltetésétől eltérő tevékenységre használja” 

 

3. § 

A Rendelet 6. § (2) bekezdés i) pontjában a „14. § (6) bekezdésben” szövegrész helyébe a „14. § (6) 

bekezdés b) pontja” szöveg lép. 

 

4. § 

A Rendelet 6. § (2) bekezdés a)-b) és d) pontja hatályát veszti.  

 

5. § 

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

 

Polgár, 2018. április 26.  

 

 

 Tóth József      dr. Váliné Antal Mária 

 polgármester                   jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetésre került:  

Polgár, 2018. árpilis …… -én  

 

 

    dr. Váliné Antal Mária 

        címzetes főjegyző 


