
 
Pilisborosjenő Község Önkormányzata 

 

         szám: ……./2020 
 

ELŐTERJESZTÉS 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  

2020. október 14-ei ülésére 
 
Tárgy: Javaslat Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 13/2012. (V. 

09.) önkormányzati rendeletének módosítására.  
 

Előterjesztő: Dr. Horti István jegyző 
 

Készítette: Oláh Tibor jegyzői referens 
 
Előzetesen tárgyalja:  
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 
 

  Rendelet X  

Határozat  normatív 

  hatósági 

  egyéb 

 

A döntéshez egyszerű   

minősített X többség szükséges. 

 
     
 
Az előterjesztés a honlapon közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
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 Megfelelő rész X-szel kitöltendő.  



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

A jogszabályok áttekintésekor, a deregulációs folyamat részeként, láthatóvá vált, hogy 

bizonyos rendeletek egységes szerkezetbe hozása a mai napig nem történt meg. Továbbá arra 

is figyelmesek lehetünk, hogy a rendeleti szabályozás során a jogalkotói szándék, éppen annak 

következtébe, hogy a rendeletek nem egységes szerkezetben kerültek publikálásra 

ellentmondás tapasztalható egy-egy kérdés meghatározásakor az önkormányzati rendeleti 

szabályozás szintjét. 

 

Jelen előterjesztés is egy ilyen szabályozás tisztázására tesz javaslatot. Pilisborosjenő Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a zaj- és rezgésvédelemről szóló 13/2012. (V. 09.) Önk. 

rendelet módosítása kapcsán – figyelemmel a 16/2013. (IX. 24.) Önk. rendelet szerint 

módosítottak és egységes szerkezete szerint – igyekszik szabályozni a zajkeltéssel járó 

munkavégzést, amely kérdést – belterületen – a közösségi együttélés alapvető szabályairól és 

ezek megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 9/2017. (III. 31.) számú Önk. rendelet (a 

továbbiakban: közösségi együttélés szabályai) is felölel. 

 

A javaslat szerint a zaj- és rezgésvédelemről szóló 13/2012. (V. 09.) Önk. rendelet 5. §-a úgy 

kerülne módosításra, hogy az abban szereplő kertgondozással járó munkavégzés zajártalmának 

időkorlátja külterületre vonatkozna, tekintettel arra, hogy a közösségi együttélés szabályai 

szerinti rendelet a kérdést általánosságban, belterületen szabályozza. 

 

Az előterjesztés szerinti módosító rendeletnek társadalmi, gazdasági, környezeti, egészségügyi 

hatásai, adminisztratív terhei nem kimutathatóak – a rendeletben foglaltak végrehajtáshoz 

szükséges személyi, tárgyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak, a rendeletben foglaltak 

végrehajtásának pénzügyi kiadása, követelménye az önkormányzat szempontjából nincs –, a 

módosítás egyedül a jogbiztonságot szolgálja, amelyről a Képviselő-testület minősített 

többséggel dönt. 

 

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján szíveskedjenek a javaslatot 

megtárgyalni és a rendelet módosításáról dönteni szíveskedjenek! 

 
Pilisborosjenő, 2020. október 05. 
 
 
 

Dr. Horti István 
jegyző 

 
Mellékletek: 

1. számú melléklet: módosító rendelet. 

  



 

D Ö N T É S I   J A V A S L A T 

 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megalkotja a 

zaj- és rezgésvédelemről szóló 13/2012. (V. 09.) Önk. rendelet módosítását szolgáló módosító 

rendeletet jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.  

 

Határidő: 2020. október 15. 

Felelős: Dr. Horti István jegyző 

 

 


