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E l ő t e r j e s z t é s  

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. május 29 -én tartandó ülésére 

 

N a p i r e n d: A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 

                        jogkövetkezményeiről szóló 10/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosítása  

E l ő a d ó: Zsombok Lajos polgármester                      

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 10/2013.(VI.27.) önkormányzati rendeletünk felsorolja azokat a 

magatartásformákat, melyek elkövetőivel szemben hatósági eljárást folytathat le, végső soron 

közigazgatási bírságot szabhat ki a jegyző. 

Rendeletünk az ingatlantulajdonosokra/ingatlanhasználókra nézve közösségellenes 

magatartásként tartalmazza az ingatlanok előtti közterületen lévő zöldsáv tisztántartásának, 

hómentesítésének, kaszálásának elmulasztását. Figyelemmel a felsőbb szintű jogszabályokban 

már meglévő – a fásszárú növényekre, cserjékre, parlagfűre vonatkozó – rendelkezésekre, 

azonban célszerű lenne beemelni a rendeletbe az ingatlanon belül lévő, rendszeres növényápolásra 

– a 30 cm-es fűmagasság elérését megelőző, rendszeres kaszálásra – vonatkozó kötelezettség 

megszegését is, mint közösségellenes magatartásformát. 

A módosítás lehetővé teszi, hogy a gazos porták esetén ne csak parlagfűvel való szennyezettség 

miatt tudjon a Hivatal eljárást lefolytatni a mulasztó ingatlantulajdonosokkal szemben. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen a rendelet-módosítási javaslatot megtárgyalni.  

 

Lengyeltóti, 2014. május 23. 

        

 

         Zsombok Lajos 

           polgármester 

 

Készítette:    Jóváhagyta: 

 

Böröndi Franciska   dr. Szatmári Ibolya 

aljegyző    jegyző 
 



 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

 

Előterjesztés címe: 

 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 10/2013.(VI.27.)  

önkormányzati rendelet módosítása 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 

 

Társadalmi, gazdasági  

hatás: 

Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi 

következmények: 

Adminisztratív  

terheket befolyásoló hatás: 

Egyéb hatás: 

Közösségellenes magatartási forma- 

ként kerül meghatározásra a rendsze- 

res növényápolási feladatok 

(30 cm-es fűmagasság elérését 

megelőző rendszeres kaszálás) 

elmulasztása. 

Az új rendelkezés lehetővé teszi  

a gazos porták tulajdonosaival  

szemben eljárás lefolytatását és 

szankció alkalmazását 

 

nincs 

Rendezettebb településkép 

egészségesebb  

lakókörnyezet 

Ket. szerinti, hatósági  

eljárások lefolytatásával  

nem jelentős mértékű  

növekedés  

 

 

nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: Lakossági, társadalmi, egészségügyi és településképi érdekek indokolják 

 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Lakossági, társadalmi, egészségügyi és településképi érdekek sérülnek 

 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

 

Személyi: 

 

Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

 

rendelkezésre áll 

 

 

 

 

 

rendelkezésre áll 

 

rendelkezésre áll 

 

rendelkezésre áll 



 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2014.(V.30.) önkormányzati rendelete  TERVEZET 

 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

szóló 10/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli 

el: 

 

1.§ 

 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 

10/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet 5.§-a kiegészül az alábbi rendelkezéssel: 

{A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki} 

 

„(9) Az ingatlan tulajdonosaként vagy használójaként az ingatlant rendszeresen, szükség szerint gyomtól, 

gaztól nem tisztítja meg, a 30 cm-es fűmagasság elérését megelőzően rendszeresen nem kaszálja.” 

 

2.§ 

 

(1) Jelen rendelet 2014. május 31-én lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is 

alkalmazni kell. 

 

(2) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

 

 

Lengyeltóti, 2014. május 29.       

 

 

 

 

dr. Szatmári Ibolya                                                                         Zsombok Lajos 

                    jegyző                                                                                      polgármester  

 

 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2014. május 30-án.               

  

                                                                                                 dr. Szatmári Ibolya 

                                                                                                           jegyző  


