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Tárgy: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (…) 
önkormányzati rendelete megalkotására a helyi környezet védelméről szóló 14/2002. 
(VIII.8.) önkormányzati rendelet módosításáról   
Előterjesztő: Szlahó Csaba 
                           polgármester 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Környezetvédelmi rendeletünk mielőbb átfogó felülvizsgálatra szorul, a megalkotása óta 
gyűjtött helyi tapasztalatok, továbbá a tárgykör számos szabályozási szinten történő 
előtérbe kerülése okán. A korszerű kodifikáció csak egy teljesen új önkormányzati 
rendelet megalkotásával érhető el, amelyet részletes - különböző hatóságokkal való – 
egyeztetés előz meg. Mindaddig azonban szükséges a jelenleg hatályos rendelet néhány 
szakaszának módosítása, a Hivatal osztályai közötti munkamegosztás optimalizálása, 
továbbá a már elavult rendelkezések hatályon kívül helyezése céljából.  Ennek 
megfelelően az Igazgatási Osztály birtokvédelmi feladatkörébe kerülne (vissza) a 
növények gondozásának elmaradásából eredő, szomszédok közötti viták rendezése, 
amely eddig jelentős munkaterhet rótt a Környezetvédelmi Osztályra, sajnos gyakran 
minden eredmény nélkül, ui. az érintetteknek ingyenesen lehetőségük volt bejelentéseket 
tenni. Ezzel szemben a birtokvédelmi eljárás illetékköteles és a jogvita perré alakulhat, 
amely kellő visszatartó tényező lehet.    
 
A fentiekben foglaltak 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. (…) önkormányzati rendeletét a 
helyi környezet védelméről szóló 14/2002. (VIII.8.) önkormányzati rendelet 
módosításáról.  
 
Vecsés, 2019. január 22. 
 
 

 Szlahó Csaba  
 polgármester 

  
Melléklet: rendelettervezet 
 

 
 
 



 
 
tervezet 

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

önkormányzati rendelete a helyi környezet védelméről szóló 
14/2002. (VIII.8.) önkormányzati rendelet módosításáról   

 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 
LIII. törvény 46. § (1) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről szóló 
14/2002. (VIII.8.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 3. §-ának c) pontja 
helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„c) az ingatlanról a közterületre kihajló bokrok, faágak telekhatárvonalig, illetőleg a járda 
fölé hajló ágak 2,5 méter magasságig történő lemetszéséről” 

 
2. § 

A R. 5. § (3) bekezdésében a „VETÜSZ” szövegrész helyébe a „Vecsési Városgondnok 

Nonprofit Kft.” szövegrész lép. 

3. § 
 

(1) Hatályát veszti a R. 6. § (2) és (5) bekezdése, 7. §-a, a 8. § (5) bekezdése, 9. §-a, 10. 

§-a és a 13. §-a.  

(2) Ez a rendelet 2019. február 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát 

veszti. 

 

Vecsés, 2019. január 29. 

 

 

        Szlahó Csaba                                                                                    Mohainé Jakab Anikó 

        polgármester                                                                                                  jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2019. január                                                    Mohainé Jakab Anikó
               jegyző 


