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Az előkészítésben közreműködött: 
       dr. Negyela Katalin aljegyző 

    
 

ELŐTERJESZTÉS 
a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 13/2019. (VI.21.) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A helyi rendelet módosításának tervezetét a - jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. 
§-ában foglaltaknak megfelelően eljárva - az alábbiak szerint indokolom: 
 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) V. fejezet 21-22. §-ai 
előírják a jogszabályok folyamatos felülvizsgálatát, amelyről az önkormányzati rendeletek esetén 
a jegyző gondoskodik. Megállapítottuk, hogy az Aszód Város Önkormányzat Képviselő-
testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 13/2019. (VI.21.) számú önkormányzati rendeletének módosítása 
szükséges, mivel a helyi állattartás szabályairól új rendelet került megalkotásra, és a helyi 
állattartás szabályainak megsértése esetén az eljárási szabályokat és szankciókat a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 
önkormányzati rendelettel kívánjuk szabályozni. Erre hivatkozva az előterjesztés mellékletét 
képező rendelet elfogadását javasolom. 
 
A jogi szabályozás várható hatásai: 
Megalapozott közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása. 
A rendelet megalkotása európai uniós jogot nem érint. 
 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 
 

Az 1. §-hoz 
 
A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 13/2019. (VI.21.) számú önkormányzati rendeletet egészíti ki. 
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Meghatározza, hogy az Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi állattartás 
szabályairól szóló 11/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete mely szakaszainak megszegésével 
követi el a jogszabály alanyi hatálya alá tartozó személy a közösségi együttélés alapvető 
szabályait sértő magatartást. 
 

A 2. §-hoz 

E szakasz a rendelet hatálybalépéséről szól. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalják meg és a rendelet-
tervezetet elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
Aszód, 2021. szeptember 02. 
 
 
 
         Dr. Lukács Adrienn 
                   jegyző 
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Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2021. (IX.23.) önkormányzati rendelete  

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 13/2019. (VI.21.) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 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 a következőket rendeli el:  
 

1. § 
 
Aszód Város Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint 
ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2019. (VI.21.) számú önkormányzati 
rendelete  (a továbbiakban: Rendelet) a következő 9/A. §-sal egészül ki:  
 

„8/A. A helyi állattartás szabályainak megszegésével kapcsolatos magatartások 
 
9/A. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki az Aszód 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi állattartás szabályairól szóló 11/2021. (IX. 
23.) önkormányzati rendelete 8-11. §-aiban, valamint a 13. §-ban foglalt rendelkezéseket 
megszegi.” 
 

2. § 
 
A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.  
 
 
Aszód, 2021. szeptember 22. 
 
 
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs       Dr. Lukács Adrienn 
       polgármester        jegyző 
 
 
ZÁRADÉK:  
 
Jelen önkormányzati rendeletet 2021. szeptember 23-án kihirdettem:  
 
         
 

Dr. Lukács Adrienn  
         jegyző 
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