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Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2018. (X. 09.) önkormányzati rendelete 

 

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének egyes önkormányzati rendeleteinek 

módosításáról. 

 

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

Az 1. alcím tekintetében a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében 

valamint a mozgóképről szóló 2004. évi II. évi törvény 37.§ (4) bekezdésében meghatározott 

kapott felhatalmazás alapján, 

 

A 2. alcím tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

tv. (továbbiakban Mötv.) 143. § (4) bekezdés d./ pontjában kapott felhatalmazás alapján az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a./ pontjában, valamint az Mötv. 8. § (1) bekezdés b./ 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 
 

A 3. alcím tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 

jogalkotói hatáskörében eljárva, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 

törvény 49. §. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
 

 

a következőket rendeli el: 

 

1.  

 

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

a közterületek használatának rendjéről szóló 17/2015. (V.14.) önkormányzati 

rendeletének módosítása: 

1. § 

 

A közterületek használatának rendjéről szóló 17/2015. (V.14.) önkormányzati rendelet 9. § -sa 

az alábbi tartalomra módosul és egészül ki: 

„9. § 

 

(1) A közterület-használati engedélyek kiadása önkormányzati hatósági ügy, az eljárásra e 

rendelet, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(2) A képviselő-testület a közterület-használati engedély kiadására vonatkozó hatáskörét a 

polgármesterre ruházza át.  

(3) A polgármester által hozott határozat ellen az Ákr. 116 § (2) bekezdésének a) pontja 

alapján fellebbezést lehet benyújtania képviselő-testülethez. 

(4) A közterület-használati engedély nem pótolja vagy helyettesíti a tevékenység 

végzéséhez szükséges, jogszabályban előírt egyéb hatósági engedélyeket, amelyek 

beszerzése a kérelmező feladata.” 
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2. 

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 15/2013. (IX. 04.) számú önkormányzati rendeletének 

módosítása: 

2. § 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

szóló 15/2013. (IX. 04.) számú önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése az alábbi 

tartalomra módosul: 

„1. § 

(5) Az eljárás lefolytatására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (a továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben meghatározott 

eltérésekkel. 

3.§ 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

szóló 15/2013. (IX. 04.) számú önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése az alábbi 

tartalomra módosul: 

„2.§ 

(3) Az (1) bekezdésbe foglalt szankció helyett, különösen a közösségi együttélés alapvető 

szabályait sértő magatartás csekély súlyára tekintettel felhívás is alkalmazható, ha ettől az 

intézkedéstől kellő visszatartó hatás várható.” 

3. 

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének az eb és macskatartás szabályairól szóló 

3/2014. (II. 10.) számú önkormányzati rendeletének módosítása: 

4. § 

Az eb és macskatartás szabályairól szóló 3/2014. (II. 10.) számú önkormányzati rendelet 8. § (1) 

bekezdése az alábbi tartalomra módosul: 

„8.§ 

(1) E rendelet szabályainak megsértése esetén a jegyző az állattartót megfelelő tartásra 

kötelezi, illetve az állattartást korlátozza vagy megtiltja. A jegyző eljárására az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) törvényt kell 

alkalmazni.” 
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4. 

Záró rendelkezések 

5. § 

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 01. napjától 

kell alkalmazni. 

(2) A Képviselő-testület elrendeli jelen rendeletnek az Alaprendeletekkel történő egységes szerkezetbe 

foglalását és kihirdetését. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

Fenti rendeletet a Képviselő-testület a 2018. 09. 20. napi képviselő-testületi ülésén tárgyalta és 

fogadta el. 

 

Baksai Endre Tamás      Dr. Markovics Boglárka 

                polgármester           jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 

Harkány, 2018.10.09. napján 

 Dr. Markovics Boglárka 

  jegyző 

 


