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ELŐTERJESZTÉS 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. március 27. napján tartandó ülésére 

 

Tárgy: A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének 

következményeiről szóló 12/2017. (VII. 18.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. július 17. napi ülésén 

fogadta el a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének 

következményeiről szóló 12/2017. (VII. 18.) önkormányzati rendeletét, mely a 17/2017. 

(IX.27.) önkormányzati rendelettel módosításra került.  

 

Az utóbbi időszakban jelentősen megszaporodott a közterületen kóborló ebek száma, melynek 

szankcionálására ezidáig nem volt lehetőség. Jelenleg szintén nincs lehetőség annak 

szankcionálására, amikor egyes ingatlantulajdonosok az ingatlanuk előtti zöldfelületre – 

vélhetően gépjárművel történő letaposás megakadályozása céljából – téglákat, termésköveket 

vagy egyéb tárgyakat engedély nélkül helyeznek el, veszélyeztetve ezáltal a közúti közlekedés 

biztonságát is. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az 

alábbi rendelet-tervezet elfogadására. 

 

„Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

         …../2018. (III. …..) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről 

szóló 12/2017. (VII.18. önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 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 és ezek megszegésének következményeiről 

szóló 12/2017. (VII. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § az alábbi, d) 

ponttal egészül ki: 

 



„d) közterületen engedély nélkül, vagy az engedély kereteit túllépve olyan tárgyat (pl. téglát, 

cserepet, terméskövet, betondarabot, bóját, korlátot) helyez el, mely a zöldterületen történő 

közlekedést hivatott megakadályozni.” 

 

2. § 

 

A R. 8. § az alábbi, (2) bekezdéssel egészül ki: 

 

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki a tulajdonában 

lévő állat – különösen eb – közterületre való kijutását nem akadályozza meg, illetve annak 

kóborlását lehetővé teszi, vagy ezt nem akadályozza meg.”  

 

3. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

Medgyesegyháza, 2018. március ……. 

 

 

     dr. Nagy Béla György s.k.                                                         dr. Kormányos László s.k. 

                 polgármester                                                                                    jegyző 

 

 

Záradék: A rendelet kihirdetése 2018. március …... napján megtörtént. 

 

 

Medgyesegyháza, 2018. ……. 

 

 

                                                                       dr. Kormányos László s.k. 

                                                                                    jegyző”       

Medgyesegyháza, 2018. március 23. 

 

dr. Nagy Béla György s.k. 

polgármester 

Ellenjegyezte: 

dr. Kormányos László s.k. 

            jegyző 


