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Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. ...) önkormányzati 
rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése 
jogkövetkezményeiről szóló 14/2015.(VI.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

Kéthely Község 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, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

1. § 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése 
jogkövetkezményeiről szóló 14/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„(1) Aki a közterület-használatról szóló 12/2005. (VII.1.) önkormányzati rendeletben rögzítettek 
ellenére az ott meghatározott tevékenységet folytatja, vagy a közterületet tulajdonosi hozzájárulás, 
illetve használati megállapodás hiányában vagy attól eltérő módon, illetve azt meghaladó mértékben 
használ közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.” 

2. § 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése 
jogkövetkezményeiről szóló 14/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„(1) Az az ingatlanhasználó, aki ingatlanát a fű 20 cm-es magasság elérését megelőzően rendszeresen 
nem kaszálja, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.” 

3. § 

Hatályát veszti a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése 
jogkövetkezményeiről szóló 14/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a. 

4. § 

Ez a rendelet 2022. június 15-én lép hatályba. 
 
 
Molnár Balázs                                                                                      Nagy Gáborné 
polgármester                                                                                        jegyző 
 

A rendelet kihirdetve: 2022. május ..-án. 

Nagy Gáborné 
jegyző 
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Végső előterjesztői indokolás 

A Somogy Megyei Kormányhivatal általában a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 
önkormányzati rendeletekkel és a kéthelyi önkormányzati rendelettel kapcsolatban is szakmai 
segítségnyújtást adott a rendeletek felülvizsgálatához. 
  Az önkormányzati rendeletek bizonyos rendelkezéseivel kapcsolatban a Társaság a 
  Szabadságjogokért (TASZ) emberi jogi jogvédő civil szervezet írásos beadvánnyal fordult a 
  Kormányhivatalhoz. 
  A Kormányhivatal törvényességi szempontból áttekintette a beadványban foglaltakat, és az általa 
vitatott jogértelmezési kérdésekben állásfoglalás kéréssel fordult a Miniszterelnökség Területi 
Közigazgatásért Felelős Államtitkárságához. 
  Mindezeket figyelembe véve készült el a fent említett szakmai segítségnyújtás, melynek 
  megállapításai alapján egyes rendelkezések átfogalmazása vált szükségessé. 
  Az egyik fontos szabály, amit az önkormányzati rendelet alkotáskor be kell tartani, hogy olyan 
rendelkezések, amelyeket magasabb szintű jogszabályokban már szabályozásra kerültek, 
önkormányzati rendeletben nem állapíthatók meg. 
  E szabályokba ütköző egyes tényállásokat a szabálysértésekről, vagy a büntető törvénykönyvről 
szóló, vagy más törvény már szabályoz. 
  Az önkormányzati rendeletalkotásban tetten érhető az a szándék, hogy a szabályozás 
teljeskörűségre törekszik, és aprólékosabb megfogalmazású azzal a céllal, hogy a helyi állampolgár 
számára áttekinthetőbb és követhetőbb legyen a számára előírt betartandó szabály, mert nem 
feltétlenül fog (vagy tud) utána keresni a vonatkozó magasabb szintű jogszabálynak. 
  Az önkormányzati jogalkotónak eme szándék, mégoly érthető törekvés ellenére is a hatályos 
  magasabb szintű jogszabályoknak megfelelően kell eljárnia, azaz a Kormányhivatal szakmai 
  segítségnyújtásának megfelelően módosítania szükséges a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól szóló önkormányzati rendeletet. 

A rendeletmódosítás a hatályos rendelet 8. § szerinti „Köztisztasággal kapcsolatos magatartások” 
tényállást érinti, valamint az 1. § hatályon kívül helyezésre kerül. 
   
  A rendeletet 2022. június 15. napjával lé hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépése után 
elkövetett cselekményekre kell alkalmazni. 

  



 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 
 

Rendelet-tervezet címe: 
 

Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeiről 
szóló 14/2015.(VI.26.) önkormányzati rendelet módosításához 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 
Társadalmi, gazdasági  
hatás: 

Költségvetési 
 hatás: 

Környezeti, egészségügyi 
következmények: 

Adminisztratív terheket 
befolyásoló hatás: 

Egyéb  
hatás: 

Fontos szabály, amit az önkormányzati 
rendelet alkotáskor be kell tartani, hogy olyan 
rendelkezések, amelyeket magasabb szintű 
jogszabályokban már szabályozásra kerültek, 
önkormányzati rendeletben nem állapíthatók 
meg. 

Nincs.  Nincs 
 
 

Nincs Nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: A Somogy Megyei Kormányhivatal általában a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 
önkormányzati rendeletekkel és a kéthelyi önkormányzati rendelettel kapcsolatban is szakmai segítségnyújtást adott a rendeletek felülvizsgálatához. 
Az önkormányzati rendeletek bizonyos rendelkezéseivel kapcsolatban a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) emberi jogi jogvédő civil szervezet 
írásos beadvánnyal fordult a Kormányhivatalhoz. 
A Kormányhivatal törvényességi szempontból áttekintette a beadványban foglaltakat, és az általa vitatott jogértelmezési kérdésekben állásfoglalás 
kéréssel fordult a Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkárságához. Mindezeket figyelembe véve készült el a fent említett 
szakmai segítségnyújtás, melynek megállapításai alapján egyes rendelkezések átfogalmazása vált szükségessé. 
E szabályokba ütköző egyes tényállásokat a szabálysértésekről, vagy a büntető törvénykönyvről szóló, vagy más törvény már szabályoz. 
Az önkormányzati rendeletalkotásban tetten érhető az a szándék, hogy a szabályozás teljeskörűségre törekszik, és aprólékosabb megfogalmazású azzal 
a céllal, hogy a helyi állampolgár számára áttekinthetőbb és követhetőbb legyen a számára előírt betartandó szabály, mert nem feltétlenül fog (vagy 
tud) utána keresni a vonatkozó magasabb szintű jogszabálynak. Az önkormányzati jogalkotónak eme szándék, mégoly érthető törekvés ellenére is a 
hatályos magasabb szintű jogszabályoknak megfelelően kell eljárnia, azaz a Kormányhivatal szakmai segítségnyújtásának megfelelően módosítania 
szükséges a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendeletet. A rendeletmódosítás a hatályos rendelet 8. § szerinti 
„Köztisztasággal kapcsolatos magatartások” tényállást érinti, valamint az 1. § hatályon kívül helyezésre kerül. 
    A rendeletet 2022. június 15. napjával lé hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépése után elkövetett cselekményekre kell alkalmazni. 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A módosítás elmaradása a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv 
eljárását vonhatná maga után. 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
Személyi:  
 

Szervezeti:  Tárgyi:  Pénzügyi:  

Rendelkezésre áll. 
 

Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. 
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