
 

ELŐTERJESZTÉS 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. április 22-i ülésére 

 

Tárgy: A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet módosítása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2014. (III. 20.) önkormányzati 

rendeletünk 4. §-a rendelkezik arról, hogy a belterületi ingatlan tulajdonosa vagy használója 

az ingatlan évente legalább egy alkalommal történő kaszálásáról adott év június 30. napjáig 

köteles gondoskodni. 

 

Hogy településünk minél rendezettebb képet mutasson, felmerült az igény ennek a 

kötelezettségnek a külterületi ingatlanokra való kiterjesztésére. Ugyanakkor – mivel 

fokozottan védett természeti értékek találhatók településünkön, melynek teljes belterülete az 

Őrségi Nemzeti Park része és nagy része NATURA 2000-es terület – figyelemmel kell 

lennünk bizonyos természetvédelmi előírásokra is a kaszálás időpontjának illetve 

határidejének megállapításánál. Ezért a teljesítésre megszabott határidőt július 31-ben 

javasoljuk meghatározni. 

 

Felhívom a figyelmet arra, hogy ez az új határidő nem érinti az élelmiszerláncról és hatósági 

felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdésében megállapított azon 

kötelezettséget, hogy a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a 

parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a 

vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Ennek elmaradása esetén a parlagfű 

elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű 

védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. 

(VIII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján belterületi ingatlan esetében a jegyző, 

külterületen pedig a növény és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal 

rendeli el a közérdekű védekezést, azaz a kényszerkaszálást. 

 

Mivel a jogalkotásról szóló  törvény  megköveteli  valamennyi  jogszabálytervezet  esetén  

egy előzetes  hatásvizsgálat  elkészítését  és  önkormányzati  rendelet  esetén  arról  a  

Képviselő-testület tájékoztatását, ezért itt kell szólnom arról, hogy a tervezett új rendeletnek 

társadalmi hatása, hogy egy rendezettebb településképet eredményez, ami mind az itt lakók, 

mind az ide érkező vendégek megelégedését szolgálja. 

Gazdasági, költségvetési hatása, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő eszközökkel 

bérmunkát lehet vállalni, mely némi bevételt jelenthet az önkormányzatnak, illetve a 

rendelkezés be nem tartása esetén az önkormányzat költségvetésébe folyik be a bírság 

összege. Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy az önkormányzatnak illik elöl járni a 

jó példával, és a saját tulajdonában lévő területek rendbetételéről is a megszabott határidőben 

gondoskodnia kell. 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása a kialakult mozaikos táj 

megőrzése, a beerdősülés folyamatának megállítása, az agresszív gyomnövények terjedésének 

megfékezése. 

Egészségügyi következménye egyrészt kedvez az allergiával küzdőknek, másrészt 

megakadályozhatja pl. a kullancsok által okozott betegségek elszaporodását. 



Adminisztratív terheket befolyásoló hatása, hogy a rendelet betartását ellenőrizni kell, a 

rendelkezést megszegőkkel szemben az eljárást le kell folytatni, a teljesítésre fel kell őket 

szólítani, a büntetést ki kell szabni, végre kell hajtani. 

A jogszabály megalkotásának szükségességét a külterületi ingatlanok állapota indokolja, a 

jogalkotás elmaradása esetén a jelenlegi rendelkezés (belterületi ingatlanok június 30-ig 

történő lekaszálásának kötelezettsége) maradna hatályban adott rendeletünkben. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a módosító rendeletet! 

 

Szentgotthárd, 2016. április 14. 

 

 

 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

  jegyző 

  



1. melléklet 

 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/… . (… . … .) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 

7/2014. (III. 20.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

Apátistvánfalva Községi 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 szóló 7/2014. (III. 20.) önkormányzati 

rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„4. § Az ingatlan tulajdonosa vagy használója az ingatlan évente legalább egy 

alkalommal történő kaszálásáról adott év július 31. napjáig, cserje irtásáról 

szeptember 1. és október 31. között köteles gondoskodni.” 

 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Császár-Bartakovics Csaba Dr. Dancsecs Zsolt 

  polgármester  jegyző 

 

A rendeletet a képviselő-testület a ….. év ………… hó …-i ülésén fogadta el. 

 

Kihirdetve: .................. 

 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

  jegyző 

 

 

 

 

 

Indokolás 

a módosító rendelet tervezet 

 

1. §-ához: Eddig csupán a belterületi ingatlanokra vonatkozott az önkormányzati rendelet 

előírása, ezt a tervezet kiterjeszti a külterületi ingatlanokra is, az eddigi június 30-i 

határidőt pedig a természetvédelmi előírásoknak megfelelően július 31-re 

módosítja, továbbá az ingatlan cserje irtását is előírja egy meghatározott 

időintervallumon belül. 

 

2. §-ához: Hatályba léptető rendelkezés. 


