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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal GY/04/499-1/2021. iktatószám alatt szakmai 

segítségnyújtást bocsájtott ki a települési önkormányzatok valamennyi jegyzőjének egyes 

önkormányzati rendeletek felülvizsgálatához.  

A Kormányhivatal kérte, hogy az egyes érintett önkormányzati rendeletek kerüljenek 

felülvizsgálatra, illetve a szükséges módosító rendeletek 2021. október 31-ig megalkotásra.  

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a szükséges jogszabályok megalkotásának 

elmaradása esetén a Kormányhivatal a törvényességi felügyeleti eszközök alkalmazásáról 

dönthet. 

Tájékoztatom a T. Testületet, hogy Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-

testületének alábbi rendeletei kerülnek/kerültek felülvizsgálatra: 

- a köztisztaságról és a települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás 

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

rendelet, 

- a településkép védelméről szóló 23/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelet, 

- a közterületek használatáról szóló 12/2015. (VI.16.) önkormányzati rendelet, 

- a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelet, illetve az ahhoz 

kapcsolódó önkormányzati rendeletek. 

 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 22. § alapján a 

jogalkalmazás és az utólagos hatásvizsgálat tapasztalatait is figyelembe véve 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 jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésére, illetve megfelelő 

módosítására kerüljön sor. 

 

Fenti vizsgálatot, illetve a szakmai segítségnyújtásban foglaltak alapján megállapítást nyert, 

hogy fenti rendeletek módosítása, esetleges hatályon kívül helyezése indokolt. 

 

 

1. A településkép védelméről szóló 23/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelet: 

 

A felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy a településkép védelméről szóló 

önkormányzati rendelet nem felel meg a központi jogszabályban foglalt szankciós 

rendelkezéseknek, így módosítása indokolt. Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a 

módosító önkormányzati rendelet megalkotása előtt ki kell kérni az érintett államigazgatási 



szervek, illetve a partnerségi tájékoztatás szabályai szerint véleménynyilvánításra jogosultak 

véleményét. 

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. §-a alapján a polgármester a településképi 

rendeletet véleményezésre megküldi az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és 

megyei kormányhivatalnak, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak, az illetékes nemzeti 

park igazgatóságnak, a világörökségi, műemléki és régészeti egyeztetési szakterület 

tekintetében az örökségvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak, 

honvédelmi és katonai rendeltetésű terület érintettsége esetén a honvédelemért felelős 

miniszternek. 

 

Javaslom, hogy a képviselő-testülete az önkormányzati rendelet felülvizsgálatát a partnerségi 

egyeztetés megindításával kezdje meg. 

 

Határozati javaslat: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (X.26.) Kt. 

határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 

településkép védelméről szóló 23/2017. (XII.18.) önkormányzati rendeletet felül 

kívánja vizsgálni. 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a véleményezési dokumentációt készítse/készíttesse el, 

illetve a véleményezésre jogosultak véleményét kérje ki. 

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a véleményezésre jogosult államigazgatási szervek, illetve 

a partnerségi egyeztetés során véleménynyilvánítási joggal rendelkezők véleményének 

kikérését követően terjessze a képviselő-testület elé a rendelet-tervezetet. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

2. A közterületek használatáról szóló 12/2015. (VI.16.) önkormányzati rendelet 

 

A rendelet felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy az önkormányzati rendelet több 

esetben elavult szabályozást tartalmaz, továbbá központi jogszabály rendelkezéseit ismétli meg, 

mely ellentétes a Jat. rendelkezéseivel. Fenti okokra hivatkozva javaslom a közterületek 

használatáról szóló 12/2015. (VI.16.) önkormányzati rendelet módosítását, illetve jelen 

előterjesztés mellékletét képező tartalommal rendelet megalkotását. 

 

A veszélyhelyzetre tekintettel – egy Korm. rendelet szerint - új díj nem vezethető be, illetve 

annak érintetti köre nem terjeszthető ki. Így javaslom, hogy a képviselő-testület a díjak esetén 

kizárólag a fogalmak pontosítását tegye meg a díjak változatlanul hagyása mellett. 

 

 

 

 



3. A köztisztaságról és a települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás 

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

rendelet: 

 

A rendelet felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy az önkormányzati rendelet nem felel 

meg a szakmai segítségnyújtásban foglaltaknak, illetve a jogalkotásról szóló törvény 

előírásainak, így hatályon kívül helyezése javasolt. 

 

A jogszabálysértő rendelkezések hatályon kívül helyezése a kihirdetést követően megtörténne, 

azonban jelen rendelet tartalmazza az avar és kerti hulladék égetés szabályait is. Az avarégetés, 

amennyiben azt helyi rendelet szabályozza, a veszélyhelyzet ideje alatt megengedett, a 

levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII.2.) Korm. rendelet által 

rögzített időpontig hatályban marad. Fentiekre tekintettel javaslom a köztisztaságról és a 

települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás megszervezéséről és kötelező 

igénybevételéről szóló 6/2004. (VII.1.) önkormányzati rendelet lépcsőzetes hatályon kívül 

helyezését. 

 

4. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelet, illetve az ahhoz 

kapcsolódó önkormányzati rendeletek: 

 

A rendelet felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy az önkormányzati rendelet nem teljes 

mértékben meg a szakmai segítségnyújtásban foglaltaknak. Továbbá a Jat. 3. §-a alapján az 

azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási szintenként 

lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. Így például az önkormányzat 

rendelkezik hulladékgazdálkodási rendelettel, úgy az ezzel kapcsolatos összes rendelkezést ott 

szükséges elhelyezni. 

 

Fentiekre tekintettel megállapítást nyert, hogy nagy mennyiségű önkormányzati rendelet 

felülvizsgálatát jelenti a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása, ezért kérem 

a T. Képviselő-testületet, hogy a felülvizsgálat határidejét „folyamatosban” állapítsa meg. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (X.26.) Kt. 

határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a közösségi 

együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 

10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendeletet felül kívánja vizsgálni.  

 

2. Felkéri a jegyzőt, hogy a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 

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

és az ahhoz kapcsolódó önkormányzati rendeleteket vizsgálatát kezdje meg, és azok 

módosítását folyamatosan terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Felelős: dr. Péntek Tímea jegyző 

Határidő: folyamatos 



 

 

 

 

 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és abban foglaltakról 

döntést hozni szíveskedjen. 

 

 

Jánossomorja, 2021. október 19. 

 

 dr. Péntek Tímea s.k. 

              jegyző 

 
 

 


