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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A képviselő-testület 2015-ben megalkotta a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 

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

továbbiakban: Rendelet). Az eltelt időszak alatt többször módosításra került már a Rendelet, 

tekintettel a folyamatosan módosuló jogszabályi környezetre.  

 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a 2021. évi intézményi munkaterve alapján 

törvényességi felügyeleti körében eljárva vizsgálta az önkormányzati Rendeletet és néhány 

rendelkezés vonatkozásában tett észrevételt szakmai segítségnyújtásként.  

 

Szükségessé vált a Rendelet 8. § (4) bekezdésének és a 9. § (2) bekezdésének az 

újraszabályozása, mivel a közigazgatási szabályszegések szankcióiról a 2017. évi CXXV. 

törvény rendelkezik (a továbbiakban: Szankció tv.).  

A Rendelet 9. § (1) bekezdésében a helyszíni bírság összegének hatályon kívül helyezése 

indokolt, mivel a Szankció tv. meghatározza a helyszíni bírság mértékét. 

Tekintettel arra, hogy a Szankció tv. az elévülés szabályozására nem ad felhatalmazást, ezért a 

Rendelet 10. §-ának hatályon kívül helyezése szükséges.  

 

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet 

elfogadására. 

 

Polgár, 2021. december 6.  

 

 

     Tisztelettel:  

 

 

         Tóth József 

         polgármester 

 

 

  



Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2021. (……) 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, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva valamint Polgár 

Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 16/2019. (X. 24.) önkormányzati rendelet 5. 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 jogkövetkeményeiről szóló 

19/2015. (V. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (4) bekezdés helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

„8. § 

(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt induló eljárás 

lefolytatására – az e rendeletben foglalt eltérésekkel – az általános közizgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvényt, valamint a közigazgatási szabályszegések szankcióról szóló 2017. évi 

CXXV. törvényt kell alkalmazni.”  

 

2. § 

A Rendelet 9. § (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 „9. §  

(1) A rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait megszegő elkövetővel 

szemben – kivéve a 6. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt magatartás - helyszíni bírság, valamint 

természetes személyek esetén kétszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetek esetén kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki. 

 

(2) A kiszabásra kerülő helyszíni bírság vagy közigazgatási bírság megállapításának eljárási rendje, 

mértékének meghatározása a közigazgatási szabályszegések szankcióról szóló 2017. évi CXXV. 

törvényben  foglalt szabályok figyelembevételével történik.” 

 

3. § 

A Rendelet 10. §-a hatályát veszti.  

 

4. § 

Ez a rendelet 2021. december 20-án lép hatályba. 

 

 

Polgár, 2021. december 16.  

 

 

  Tóth József     dr. Sivák Anita 

  polgármester            jegyző 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént: 

Polgár, 2021. december …….-én 

 

      dr. Sivák Anita  

             jegyző 


