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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2021. (X.26.) Kt. határozatával 

döntött arról, hogy a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendeletét felül kívánja 

vizsgálni. Felkérte a jegyzőt, hogy a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 

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

ahhoz kapcsolódó önkormányzati rendeletek vizsgálatát kezdje meg, és azok módosítását 

folyamatosan terjessze a képviselő-testület elé. A Képviselő-testület fenti határozatának 

végrehajtása során felülvizsgálatra került meghatározott szempont rendszer szerint a közösségi 

együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 10/2015. 

(IV.29.) önkormányzati rendelet. Megállapítást nyert, hogy az önkormányzati rendelet 

elfogadása óta számos egyéb kapcsolódó helyi önkormányzati rendelet módosításra, illetve 

hatályon kívül helyezésre került, így az azokra vonatkozó hivatkozást a közösségi együttélés 

alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkeményeiről szóló 10/2015. (IV.29.) 

önkormányzati rendelet nem tartalmazhat. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 

elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet tartalmazott továbbá 

olyan tényállásokat és ezekhez kacsolódó szankciókat, melyeket magasabb szintű központi 

jogszabály szabályoz (jellemzően törvény, ágazati kormányrendelet, miniszteri rendelet). 

Viszont önkormányzati rendelet egy magasabb szintű jogszabály által szabályozott 

élethelyzetre nem állapíthat meg szankciót. Fentiekre tekintettel egyes rendelkezések 

újraszabályozása, illetve hatályon kívül helyezése vált szükségessé. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 22. § (1) bekezdése alapján 

a jogalkalmazás és az utólagos hatásvizsgálat tapasztalatait is figyelembe véve a Kormány tagja 

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. 

 

A Jat. 22. § (2) bekezdése alapján az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat lefolytatásáról az 

önkormányzati rendelet esetén a jegyző gondoskodik. 

 

Az önkormányzati rendelet-tervezetét az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 

HATÁSVIZSGÁLAT 

 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján 

 

Társadalmi hatása: Nincs, a tényállások változatlanok maradnak. 

Gazdasági, költségvetési hatása: Nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs. 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

következményei: A helyi önkormányzati rendeletek közötti összhang biztosítása, 
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megteremtése. A rendelet megalkotásának elmulasztása esetén a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Kormányhivatal Vezetője a törvényességi felügyeleti eszközök alkalmazásáról dönthet. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

a rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételeket, azok 

adottak. 

 

Általános indoklás a rendelet-tervezethez: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2021. (X.26.) Kt. határozatával 

döntött arról, hogy a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendeletét felül kívánja 

vizsgálni. Felkérte a jegyzőt, hogy a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 

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

ahhoz kapcsolódó önkormányzati rendeletek vizsgálatát kezdje meg, és azok módosítását 

folyamatosan terjessze a képviselő-testület elé. A Képviselő-testület fenti határozatának 

végrehajtása során felülvizsgálatra került meghatározott szempont rendszer szerint a közösségi 

együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 10/2015. 

(IV.29.) önkormányzati rendelet. Megállapítást nyert, hogy az önkormányzati rendelet 

elfogadása óta számos egyéb kapcsolódó helyi önkormányzati rendelet módosításra, illetve 

hatályon kívül helyezésre került, így az azokra vonatkozó hivatkozást a közösségi együttélés 

alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkeményeiről szóló 10/2015. (IV.29.) 

önkormányzati rendelet nem tartalmazhat. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 

elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet tartalmazott továbbá 

olyan tényállásokat és ezekhez kacsolódó szankciókat, melyeket magasabb szintű központi 

jogszabály szabályoz (jellemzően törvény, ágazati kormányrendelet, miniszteri rendelet). 

Viszont önkormányzati rendelet egy magasabb szintű jogszabály által szabályozott 

élethelyzetre nem állapíthat meg szankciót. Fentiekre tekintettel egyes rendelkezések 

újraszabályozása, illetve hatályon kívül helyezése vált szükségessé. 

 

Kérem, hogy az önkormányzati rendelet megalkotásáról vagy elfogadásáról döntést hozni 

szíveskedjenek. 

 

 

Jánossomorja, 2022. augusztus 31. 

 

dr. Péntek Tímea s.k. 

                                                                                                                              jegyző 


