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Aszód Város Önkormányzata 
POLGÁRMESTERÉTŐL  

  
2170 Aszód, Szabadság tér 9.   •   +36-28/500-666   •   polgarmester@aszod.hu 

 

 

 
Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: 

   Dr . Negyela Katalin aljegyző  

 

 

Előterjesztés 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 13/2019. (VI. 21.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 

valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) 

bekezdés b) pontjában, (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 143. § (4) 

bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a közösségi együttélés alapvető szabályairól, 

valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről Aszód Város Önkormányzat Képviselő-

testülete felhatalmazást kapott, hogy rendeletet alkosson. 

 

A jogalkotásról szóló 2012. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) V. fejezet 21-22. §-ai 

előírják a jogszabályok folyamatos felülvizsgálatát, amelyről az önkormányzati rendeletek esetén a 

jegyző gondoskodik.  

 

Összegeztük a tapasztalatokat, Aszód város helyi sajátosságait is felmértük.  A  Jat. 

rendelkezéseinek figyelembevételével teszünk javaslatot a 13/2019. (VI.21.) önkormányzati 

rendelet módosítására. 

 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

A jelen módosítási javaslat kettő területre terjed ki: 

1. A temetőkkel és temetkezésekkel kapcsolatos szabályok megszegése szakasznál indokolt 

összhangba hozni a szabályozást Aszód Város Képviselő-testületének a temetőkről és temetkezésről 

szóló 17/2020. (VII.10.) önkormányzati rendeletével annak figyelembevételével, hogy a 

temetkezésről szóló 21/2004. (XI.3.) önkormányzati rendelet hatályát vesztette 2020. augusztus 

10-én, a 17/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelet hatályba lépésével egyidejűleg. 
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2. A zaj elleni védelemmel kapcsolatos szabályok megszegése esetében, egyéni élethelyzetek 

teszik szükségessé azt, hogy a szakasz egy további bekezdéssel egészüljön ki. A kiegészítés a 

magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő zajjal járó tevékenység korlátozását szorgalmazza, 

a hét bármely napjára, 8-20 óra időtartamon kívüli időre vonatkozóan, kivéve az azonnali 

hibaelhárítási műveleteket. 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

1. §-hoz 

A temetőkkel és temetkezésekkel kapcsolatos szabályok megszegése szakasznál összhangba 

k e l l  hozni a szabályozást Aszód Város Képviselő-testületének a temetőkről és temetkezésről szóló 

17/2020. (VII.10.) önkormányzati rendeletével annak figyelembevételével, hogy a temetkezésről 

szóló 21/2004. (XI.3.) önkormányzati rendelet hatályát vesztette 2020. augusztus 10-én, a 

17/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelet hatályba lépésével egyidejűleg. Mérlegelést nem 

igénylő, kötelezően ellátandó feladat. 

 

2. §-hoz 

A szakasz a módosítás után további egy bekezdéssel egészül ki. 

A zaj elleni védelemmel kapcsolatos szabályok megszegése esetében, Aszód város területén a 

múltban felmerült és a jövőben továbbra is aktualitásukat el nem vesztett egyedi élethelyzetek 

teszik szükségessé azt, hogy a szakasz egy további bekezdéssel bővüljön. A kiegészítés a 

magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő zajjal járó tevékenység korlátozását szorgalmazza, 

a hét bármely napjára, 8-20 óra időtartamon kívüli időre vonatkozóan. Azonnali hibaelhárítás 

esetén mozgásteret is biztosít a szabályozás. 

 

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a módosító rendeletet elfogadni szíveskedjen, 

különös tekintettel a jogkövető magatartásra ösztönzés lehetőségében rejlő, jövőbeni társadalmi 

hasznosságra is figyelemmel.  

  

  

Aszód, 2020. szeptember 8.  

 

 

 

                                                                                             Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 

                                                                                                            polgármester 

 

 

Látta: 

 

 

Dr. Ballagó Katalin 

jegyző 
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Aszód Város Képviselő-testületének … /2020. (IX.16.) önkormányzati rendelete a közösségi 

együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

szóló 13/2019. (VI. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

 

1. § A Rendelet 11. § „Aki temetkezésről szóló Aszód Város Önkormányzat Képviselő-

testületének 21/2004. (XI.3.) önkormányzati rendeletében foglalt előírásokat megszegi” 

szövegrész helyébe az „Aki Aszód Város Képviselő-testületének a temetőkről és temetkezésről 

szóló 17/2020. (VII.10.) önkormányzati rendeletében foglalt előírásokat megszegi” szöveg lép. 

 

2. § A Rendelet 12. § -a a következő bekezdéssel egészül ki: 

 

„(2) Aki magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő zajjal járó tevékenységet végez, kertekben, 

kiskertekben, valamint a kertépítéssel és fenntartással kapcsolatos tevékenységet végez,  így 

különösen  motoros fakivágás, fűnyírás,  zajjal járó kerti gépek használata  a hét bármely napján 

8-20 óra időtartamon kívül - kivéve az azonnali hibaelhárítási munkavégzést –, megsérti a 

közösségi együttélés alapvető szabályait.” 

 

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő 

napon hatályát veszti. 

 

 

Aszód, 2020. szeptember 16. 

 

 

Dr. Ballagó Katalin                                                                       Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 

         jegyző                                                      polgármester                   
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TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

(Jat. 17. § ) 

 

Rendelet-tervezet címe: Aszód Város Képviselő-testületének … /2020. (IX.16.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, 

valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2019. (VI. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 

Társadalmi, gazdasági hatás: Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi 

következmények: 

Adminisztratív terheket 

befolyásoló hatás: 

Egyéb hatás: 

A rendeletben foglaltak 

végrehajtásának közvetlen 

társadalmi, gazdasági hatása nem 

jelentős. 

Többlet kiadást a rendelet 

elfogadása nem jelent. 

Nincsenek. Nincs. Nincs. 

A rendelet megalkotása 

szükséges, mert: 

A jogalkotásról szóló 2012. évi CXXX. törvény V. fejezet 21-22. §-ai előírják a jogszabályok folyamatos felülvizsgálatát. 

A rendelet megalkotásának 

elmaradása esetén várható 

következmények: 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén nem teljesülnek a hatályos jogi szabályozásban meghatározott feltételek. 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi: Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi:  
biztosított biztosított biztosított biztosított  

 


