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Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterének 6/2021. (IV. 1.) önkormányzati 

rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

szóló 10/2015 (IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Polgármestere figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre és a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 

32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

1. § 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 10/2015 (IV.29.) önkormányzati 

rendelete 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„6. § 

Aki a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás 

megszervezéséről és kötelező igénybevételéről szóló 6/2004. (VII.1.) rendelet 3. § (1) bekezdés a.) 

és b) pontjában, a 4. § (2) a-e) pontjait, a 4. § (5) bekezdését, az 5. §-t, a 6. § (3) bekezdés a) és b), 6. 

§ (4) bekezdés a)-d) pontjait, 6. § (6) és (7) bekezdését valamint a 6. § (10) bekezdésében foglaltakat 

megsérti, természetes személy esetén 200 000 forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetek esetében 2 000 000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.” 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Lőrincz György dr. Péntek Tímea 

polgármester jegyző 

 

 

Kihirdetve: Jánossomorja, 2021. április 1. 
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Általános indokolás 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. § (1) és (2) bekezdése értelmében a 

jogalkalmazás és az utólagos hatásvizsgálat tapasztalatait is figyelembe véve önkormányzati 

rendelet esetén a jegyző gondoskodik arról, hogy a tárgykört érintő új jogi szabályozás vagy 

módosítás megalkotása során, ennek hiányában e célból kiadott jogszabály keretében az elavult, 

szükségtelenné vált, a jogrendszer egységébe nem illeszkedő, a szabályozási cél sérelme nélkül 

egyszerűsíthető, a jogszabály címzettjei számára gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat 

eredményező szabályozással felváltható, a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy 

egyébként alkalmazhatatlan, vagy az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást 

megvalósító, a feladatkörébe tartozó jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésére, illetve 

megfelelő módosítására kerüljön sor. 

Fentiekre tekintettel megállapítást nyert, hogy a közösségi együttélés alapvető szabályairól és 

ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 

olyan tényállásra állapít meg jogkövetkezményt, melyet magasabb szintű jogszabály is szabályoz, 

így az önkormányzati rendelet módosítása feltétlenül szükséges és indokolt.  

  

Részletes indokolás 

 

1. §-hoz:  

A köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás 

megszervezéséről és kötelező igénybevételéről szóló 6/2004. (VII.1.) önkormányzati rendelet 

megsértésének jogkövetkezményeit módosítja. 

  

2. §-hoz: 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 


