
 

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ 

ÜLÉS IDŐPONTJA: a Képviselő-testület 2019. december 10-i ülésére 
ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. 
(XII…) önkormányzati rendelete megalkotására a közösségi együttélés alapvető szabályairól és 
elmulasztásuk jogkövetkezményeiről szóló 15/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

ELŐTERJESZTŐ NEVE: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

ELŐTERJESZTŐ NEVE:  

 

Előterjesztés készítéséért felelős: Rózsa Balázs osztályvezető 

Előterjesztést véleményezi még: 

NÉV: 

Pénzügyi Bizottság 

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: 

NÉV: 

Környezetvédelmi 

Bizottság 

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: 

NÉV: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: 

MEGHÍVOTTAK NEVE:  

A HATÁROZATRÓL 

ÉRTESÜLNEK: 

- Közbiztonsági és Környezetvédelmi Osztály 

- Igazgatási Osztály 

 

Előterjesztést ellenőrizte: 

 

   dr. Balogh-Pap Orsolya titkárságvezető 

Előterjesztést jóváhagyta: 

 

       Mohainé Jakab Anikó jegyző 
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ELŐTERJESZTÉS 

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2019. december 10-i ülésére 

 
Tárgy: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (XII…) 
önkormányzati rendelete megalkotására a közösségi együttélés alapvető szabályairól és 
elmulasztásuk jogkövetkezményeiről szóló 15/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő: Szlahó Csaba 
                           polgármester 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Környezetvédelmi Osztály tapasztalatai azt mutatják, hogy a kerti avar- és egyéb 
hulladékégetés sajnálatos módon még mindig igen gyakori a városban. Az ilyen 
szabálysértést elkövetők kihasználják, hogy az ellenőrzésre jogosult közterület-
felügyelők nem napi 24 órában dolgoznak. Ez a tényállás két helyi rendeletünkben is 
nevesítve van, amelyek hatályon kívül helyezését követően már közvetlenül a 
katasztrófavédelmi hatóság járhat el. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 
54/2014. (XII.05.) BM rendelet 225. § (1) bekezdése szerint ugyanis 2020. január 22-től 
így szól: „Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, 
növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során 
keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.” Eszerint a jövőben lakossági bejelentés 
vagy hivatali értesítés után a tűzoltók eloltják az illegálisan gyújtott tüzet és a 
katasztrófavédelem hatósági osztálya rója ki a bírságot a szabálysértőre. Ebben az 
esetben az ellenőrzés folyamatosan biztosított lesz, és nem marad kijátszható „holtidő”. 
Minthogy két helyi rendeletet is érint a hatályon kívül helyezés, ezért két napirendi 
pontként tárgyalja a Képviselő-testület.  
 
A fentiek alapján az alábbi rendeletalkotási javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-
testület elé: 
 

Rendeletalkotási javaslat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019.  (XII….) önkormányzati 
rendeletét a közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásuk 
jogkövetkezményeiről szóló 15/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Vecsés, 2019. november 29. 
 
                            Szlahó Csaba 
                                                                                                             polgármester 

  
 
Melléklet: rendelettervezet 
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tervezet 

 
 

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (XII…) 
önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásuk 
jogkövetkezményeiről szóló 15/2013. (VI.27.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 
 

 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1.§ Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés 
alapvető szabályairól és elmulasztásuk jogkövetkezményeiről szóló 15/2013. (VI.27.) 
önkormányzati rendelet 8. § c) pontja hatályát veszti. 
 
2.§ Ez a rendelet 2019. december 15-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát 
veszti. 
 
                                                                                  
Vecsés, 2019. december 10. 
 
 
            Szlahó Csaba       Mohainé Jakab Anikó 
            polgármester                   jegyző 
 
 
 
A rendelet kihirdetve 2019. december                           Mohainé Jakab Anikó 
          jegyző 


