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Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

…/2012. (…) önkormányzati rendelet-tervezete 

a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1-20. § tekintetében a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (4) bekezdésében és a 143. § (4) 

bekezdés e) pontjában, a 21. § tekintetében a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 

szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § 

 

A rendelet alkalmazásában tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás az a magatartás, amely 

a társadalmi együttélés helyi normáit sérti, a közösségi együttélés szabályaival ellentétes. 

 

2. § 

 

(1) A rendeletben foglaltak betartását a közterület-felügyelet és Pápa Város Polgármesteri 

Hivatalának ügyintézője ellenőrzi. 

 

(2) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás miatti közigazgatási hatósági eljárás 

hivatalból, vagy bejelentés alapján indítható. Az eljárás lefolytatására a közigazgatási 

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell 

megfelelően alkalmazni. 

 

(3) Az eljárás lefolytatása a polgármester hatáskörébe tartozik. 

 

(4) A rendeletben meghatározott tiltott, kirívónak közösségellenes magatartás megszegőivel 

szemben 50 000 forintig terjedő pénzbírság (igazgatási bírság) szabható ki. 

 

 

2. Pápa városnév és az önkormányzat jelképeinek használata 

 

3. § 

 

Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki 

a) Pápa város nevét, annak ragozott vagy toldalékos formáját elnevezésében vagy 

bármely általa előállított vagy forgalmazott termék megnevezésében a városnév 

használatáról szóló 5/1992. (III.17.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdésében 

meghatározott kivétellel – engedély nélkül veszi fel vagy használja, 

b) az önkormányzat címerét, zászlaját, pecsétjét engedély nélkül, engedélytől eltérően, 

illetve nem hiteles alakban vagy annak méltóságát sértő módon használja, állítja elő 

vagy hozza forgalomba.  
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3. Emlékmű, botlókő, emléktábla és magyarázó tábla állítás rendje 

 

4. § 

 

Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki  

a) emlékművet engedély vagy hozzájárulás nélkül létesít,  

b) az emlékmű, botlókő, emléktábla és magyarázó tábla állítás rendjéről szóló 27/2011. 

(IX.29.) önkormányzati rendelet 9. §-ban meghatározott, az emléktábla, botlőkő, az 

utcanévtábla alá helyezendő magyarázó tábla méretére és anyagára vonatkozó 

szabályokat megsérti. 

 

 

4. Közterület használat és reklámozás rendje  

 

5. § 

 

Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki 

a) közterületet bérleti szerződés megkötése nélkül foglal el, 

b) a Csáky L. u. – Böröczky domb – Jókai u. – Zrínyi u. – Anna tér – Széchenyi u. – 

Gyurátz u. – Cinca sor – Bástya u – Csatorna u – Flórián u. - Várkert által határolt 

közterületen építési, bontási törmeléket és ömlesztett építési nyersanyagot (homok, 

mész, kavics stb) nem konténerben tart, továbbá a törmelékkel megtelt konténert 

legkésőbb a következő munkanapon, illetve ünnepnapokat és a városi 

nagyrendezvények napját megelőző munkanapon a kijelölt törmeléklerakó helyre nem 

szállítja el. 

 

6. § 

 

(1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki 

a) a közterület használatról és a reklámozás rendjéről szóló 18/1994. (V.17.) 

önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdésében meghatározott közterületen lévő 

épületen, kerítésen, földterületen reklámhordozót helyez el az ingatlan, illetve a kerítés 

tulajdonosának hozzájárulása nélkül, vagy annak hozzájárulásával de úgy, hogy az a 

városképi követelményeknek és a közlekedésbiztonsági előírásoknak nem felel meg, 

b) a szerződés alapján elhelyezett reklámhordozókon kívül plakátot, falragaszt helyez el 

középületek falain, kapuin, autóbuszváró helyiségeken, utca és házszámtáblán, 

emléktáblán, köztéri plasztikán. 

 

(2) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki 

a) óriásplakátot helyez el Pápa Belvárosának a Tapolca egykori nyomvonalán, azaz a 

Budai Nagy A. u. – Mohács u. – Korona u. – Vásár u. – Török B. u. – Várkert – 

Szabadság u. – Tókert u. által határolt területeken, 

b) az a) pontban foglalt területeken kívül óriásplakátot a városi főépítész előzetes 

hozzájárulása nélkül helyez el,  

c)  a közterület használatról és a reklámozás rendjéről szóló 18/1994. (V.17.) 

önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározott 1. sz. körzetben a 

Polgármesteri Hivatal által meghatározott típusú reklámhordozókon, eligazító fali 

karokon és táblákon, konzolos cégéreken és attrapokon kívül egyéb reklámhordozót 

helyez el. 
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7. § 

 

(1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az a választási kampányban 

résztvevő (képviselő jelölt), aki a kampány időtartama alatt reklámjaikat, politikai 

hirdetéseiket, hirdetményeiket  

a) nem a közterület használatról és a reklámozás rendjéről szóló 18/1994. (V.17.) 

önkormányzati rendelet 2. mellékletében felsorolt hirdetőfelületeken, 

b) nem a használatában lévő mozgatható mobil reklámtáblákon, 

c) szórólap formájában a parkokban, játszótereken, 

d) az önkormányzat tulajdonában lévő, valamint állami vagy önkormányzati hatóság 

elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül, műemléki, műemlék jellegű, 

városképi jelentőségű épületek falán, kapuján, kerítésén és tartozékain helyezi el. 

 

(2) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az (1) bekezdés c) pontban 

meghatározott szórólap terjesztője, ha a kihelyezést követő 48 órán belül köteles a lapok 

összegyűjtéséről gondoskodni. 

 

(3) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az a választási kampányban 

résztvevő (képviselő jelölt), aki a kampány időtartama alatt a használatában lévő 

mozgatható mobil reklámtáblát  

a) a Kossuth utcában  

b) a közterület egyéb részeinek és a szomszédos ingatlannak a rendeltetésszerű 

használatát, a közterület fenntartási munkáit akadályozó módon 

c) az útügyi, közlekedési hatóságok előírásainak nem megfelelő módon helyezi el, 

 

8. § 

 

Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki utat engedély nélkül elzár, az 

úton vagy az út melletti közterületen a közlekedés biztonságát veszélyeztető anyagot, tárgyat 

helyez el. 

 

  

5. Önkormányzati tulajdonban álló temetők rendje 

 

9. § 

 

Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki 

a) a temető területén - az erre a célra kijelölt hely kivételével - temetkezési szolgáltatásra 

utaló reklám és hirdetőtáblát helyez el, illetve azt az üzemeltető engedélye nélkül 

helyezi el, 

b) a temetőben a sírokat, az azokon lévő tárgyakat, a síremlékeket, a fákat, bokrokat, a 

növényzetet, a tájékoztató táblákat, az épületeket, általában bármilyen más tárgyakat 

beszennyez, 

c) a temető területén hulladékot helyez el vagy a temetőben rendszeresített 

hulladékgyűjtő edényben olyan hulladékot helyez el, ami nem a temető használat 

során vagy azzal összefüggésben keletkezett, 

d) elszáradt koszorút, virágot nem a kijelölt hulladékgyűjtő helyre teszi és az elhervadt 

koszorút nem itt bontja szét, 

e) a temető területén a kegyeleti gyertya és mécses gyújtás, kegyeleti szertartáshoz 

használt kandeláber gyújtás kivételével égetési tevékenységet végez, tüzet rak. 
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6. Környezet védelmének rendje 

 

10. § 

 

(1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki 

a) közterületen hatósági jelzés nélküli járművet, üzemképtelen, és lejárt műszaki 

érvényességű járművet helyez el, 

b) dugulást, rongálást okozó anyagot vagy tárgyat, veszélyes hulladékot csapadékvíz 

elvezető árokba elhelyez, önt, vagy bevezet, 

c) közterületen gépjárművet mos, javít, szétszerel, bont. 

 

(2) Tiltott, kirívónak közösségellenes magatartást követ el az, aki az adott célra kijelölt 

közterületi parkolóhelyek kivételével közterületen  

a) vontatóval, nyerges vontatóval, mezőgazdasági gépjárművel, munkagéppel, állati 

erővel vont járművel, illetve ezek járműszerelvényeivel, valamint pótkocsival két órán 

túl, 

b) 3,5 tonna sajáttömeg feletti tehergépkocsival vagy súlykorlátozás nélkül autóbusszal 

rendszeresen, azaz legalább heti 3 alkalommal két órán túl várakozik.  

 

11. §  

 

(1) Tiltott, kirívónak közösségellenes magatartást követ el az ingatlan tulajdonosa, illetve 

használója, aki a tulajdonában, használatában lévő ingatlanok, ingatlanrészek 

tisztántartásáról a környezet védelméről szóló 41/2005. (XII.16.) önkormányzati rendelet 

7. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározottak szerint nem gondoskodik. 

 

(2) Tiltott, kirívónak közösségellenes magatartást követ el az ingatlan tulajdonosa, 

használója, aki  

a) az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában 1 m széles területsáv, illetőleg, ha a 

járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület, 

b) a járdaszakasz melletti nyílt csapadékvíz-elvezető árok, folyóka és az ezeken lévő 

műtárgyak (átereszek, víznyelő rácsok), 

c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és 

körüljárására szolgáló terület állandó tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan 

lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról nem gondoskodik, 

d) a járdáról letakarított havat úgy helyezi el, hogy ezáltal a biztonságos 

gyalogosforgalmat és a közúti járműforgalmat akadályozza. 

 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott magatartás a beépítetlen, használaton kívüli ingatlanok 

tekintetében is megfelelően irányadó. 

 

(4) Közforgalmú közúti közlekedés céljára szolgáló tömegközlekedési járművek esetében 

tiltott kirívónak közösségellenes magatartást követ el  

a) a közterületen lévő üzemi területek, végállomások, pályaudvarok tekintetében a 

járművek üzembentartója, 

b) belterületen lévő és az a) pontba nem tartozó várakozóhelyek, járdaszigetek 

tekintetében a közterület kezelője, amennyiben azok tisztán tartásáról nem 

gondoskodik. 
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12. § 

 

Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki  

a) az 500 kW teljesítmény alatti, egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban a megfelelően 

karban tartott tüzelőberendezésekben nem az arra a berendezésre engedélyezett 

tüzelőanyagot égeti el, 

b) olyan tüzelőanyagot éget el, ami egészségre ártalmas égésterméket kibocsátó anyagot 

– háztartási szilárd hulladékot, veszélyes hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, 

festéket, tűz és robbanás veszélyes anyagot - tartalmaz. 

 

13. § 

 

(1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki avart és kerti hulladékot 

a) közterületen, a Településszerkezeti Terv szerinti nagyvárosias lakóterületen, 

településközponti vegyes területen vagy  

b) olyan helyen éget, ahol az égetés környezeti kárt okoz, vagy emberi egészséget 

veszélyeztet. 

 

(2) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki avart és kerti hulladékot 

belterületen 

a) október 1. és április 30 közötti időszakon kívül,  

b) nem szélcsendes időben,  

c) nem nagykorú személy felügyelete mellett, 

d) 10.00-18.00 óra közötti időszakon kívül, 

e) vasárnap és ünnepnap éget. 

 

(3) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki külterületen  

a) nem szélcsendes időben,  

b) nem nagykorú személy felügyelete mellett, 

c) 10-18 óra közötti időszakon kívül, 

d) vasárnap és ünnepnap éget. 

 

(4)   Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki az avar és kerti hulladék 

égetésének befejeztével a tüzet nem oltja el, és a parázslást – vízzel, földtakarással, egyéb 

arra alkalmas módon – nem szünteti meg. 

 

14. § 

 

(1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el a zöldterületek tulajdonosa, 

használója, ha nem gondoskodik a zöldterületek rendeltetésszerű használatáról vagy a 

zöldterület rendeltetéstől eltérő használatának, jogszerű igénybevételének megszűnte után 

legfeljebb 15 nappal az eredeti állapotot nem állítja helyre. 

 

(2) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki zöldfelületre a zöldfelület 

tulajdonosának vagy kezelőjének engedélye nélkül járművel ráhajt, vagy ott várakozik.  
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7. A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás rendje 

 

15. § 

 

Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az ingatlantulajdonos, aki 

a) az ingatlanán keletkező települési hulladékot nem szállíttatja el rendszeresen és 

mennyiségét nem tartja alacsony szinten, 

b) a közszolgáltatónak 15 napon belül írásban nem jelenti be, ha a közszolgáltatás 

igénybevételére kötelezetté válik, vagy adataiban változás következik be, 

c) közterületen tartósan helyez el gyűjtőedényt úgy, hogy a közterület-használatra az 

önkormányzattal nem kötött szerződést, 

d) a gyűjtőedényt és gyűjtőzsáko(ka)t a kommunális hulladék elszállítása céljából a 

közszolgáltatási szerződés szerinti időpontban, az ingatlana előtti közterületen 

begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmatlan helyen helyezi 

el, 

e) gyűjtőedényt és gyűjtőzsákot kihelyezésének és tárolásának módjára és időtartamára 

vonatkozó, a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról szóló 13/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet 5. § (16) és (17) 

bekezdésében foglalt szabályokat megszegi, 

f) a közterületre kihelyezett gyűjtőedényekben, gyűjtőzsákokban folyékony, mérgező, 

tűz- és robbanásveszélyes anyagot, - kivéve a háztartásokban keletkező hajtógázzal 

működő üres flakonokat - állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot helyez el, amely 

veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi 

épségét, egészségét vagy azokban olyan hulladékot helyez el, amelynek gyűjtésére a 

gyűjtőedényt, gyűjtőzsákot nem rendszeresítették, 

g) a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 

13/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdésében meghatározott 

időtartam alatt annak végéig az 1 m³ térfogatot meghaladó nagydarabos hulladékot 

nem szállíttatja el a közterületről, 

h) közszolgáltatási szerződéssel nem rendelkezik, vagy közszolgáltatási díjhátraléka van 

és a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 

13/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdésében meghatározott 

időtartam alatt a közterületre nagydarabos hulladékot helyez ki és az ott meghatározott 

időtartam végéig azt a közterületről nem szállíttatja el. 

 

16. § 

 

(1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az a hulladéktermelő, aki olyan 

gyűjtőedénybe, gyűjtőzsákba helyezi el a hulladékot, amelynek közszolgáltatási díját más 

fizeti meg. 

 

(2) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az árusító, szolgáltató vagy egyéb 

gazdasági tevékenység folytatója, ha a tevékenysége folytán közterületen keletkezett, 

háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék elszállításáról nem 

gondoskodik. 

 

(3) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki közterületre kihelyezett 

gyűjtőedényből, gyűjtőzsákból guberál. 
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8. Állattartás rendje 

 

17. § 

 

(1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki az állattartásról szóló 

32/1992.(XII.29.) önkormányzati rendelet 

a) 1. sz. mellékletében felsorolt területeken - a házi szükségletre vásárolt állat legfeljebb 

3 napi tartása kivételével - haszonállatot és kishaszonállatot tart, 

b) 2. sz. mellékletében felsorolt területeken haszonállatot tart, 

c) 1. és 2. sz. mellékletekben felsorolt területeken kívül a közösségi rendeltetésű 

épületek, a gyermekjátszóterek, az élelmiszer üzletek (a palackozott italt árusítók, 

illetve a zöldségboltok kivételével) területén, illetve ezen ingatlanoktól számított 70 

méter, valamint a lakótelepek lakásaitól számított 50 méter távolságon belül 

haszonállatot, valamint galambot és nyulat tart, 

d) 1. és 2. sz. mellékletében fel nem sorolt belterületeken, kertes mezőgazdasági 

területen engedély nélkül tart legfeljebb 3 szarvasmarhát vagy lovat, 8 sertést vagy 

juhot, vagy kecskét, 3 szamarat vagy öszvért és ezek egyszeri szaporulatát 

elválasztásig, illetve legfeljebb 200 kishaszonállatot, 

e) 5. sz. mellékletben meghatározott tapolcafői területen haszonállatok közül engedély 

nélkül tart legfeljebb 3 db sertést és ezek egyszeri szaporulatát elválasztásig, illetve 

legfeljebb 100 kishaszonállatot 

 

(2) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki 

a) kutyát lakótelken, illetve többlakásos lakóépület udvarán nem lekerített helyen, vagy 

megkötve tart 

b) harapós, vagy támadó természetű kutyát nem megkötve, vagy zárt helyen tart, és az 

ingatlan bejáratán „Harapós kutya” figyelmeztető táblát nem helyezi el, 

c) udvarral, vagy kerttel nem rendelkező többlakásos lakóépületben lakásonként a 

szomszédos lakásokban lakók belegyezése nélkül egy kutyánál többet tart, 

d) lakóépület erkélyén (loggia), vagy közös használatra szolgáló helyiségekben kutyát 

tart, 

e) kutyát – vakvezető vagy mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével - 

közintézménybe, a piac területére, egészségügyi, szociális, kulturális- és 

sportrendezvényre, diákszállásra, a Várkert Bakonyér és a volt Tapolca-meder 

közötti területére beenged, bevisz, 

f) közterületen, többlakásos lakóház udvarán, valamint közös használatú helyiségekben 

kutyát nem szakszerűen felhelyezett pórázon vezet, kivéve, ha a többlakásos lakóház 

és a közös használatú helyiségek esetén az azok felett rendelkezni jogosultak ehhez 

beleegyezésüket adták 

 

(3) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki  

a) önkormányzati bérleményben több mint két macskát tart, társbérlet estén macskát a 

társbérlő hozzájárulása nélkül tart, 

b) többlakásos lakóépület udvarán, közös használatú kertjében méheket a 

tulajdonos(ok), illetve bérlő(k) hozzájárulása nélkül tart. 
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18. § 

 

(1)  Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki 

a)  az új állattartási épületek védőtávolságaira vonatkozó, az állattartásról szóló 

32/1992.(XII.29.) önkormányzati rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott 

rendelkezéseket megszegi, 

b) kertes mezőgazdasági területen az állattartási létesítmény elhelyezésére vonatkozó, 

az állattartásról szóló 32/1992.(XII.29.) önkormányzati rendelet 4. § (2) 

bekezdésében foglalt rendelkezéseket megszegi, 

c)  haszonállat tartása esetén nem létesít zárt trágyalétárolót. 

 

(2) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki 

a) az állatok elhelyezésére szolgáló építmények tisztaságát, szükség szerinti 

fertőtlenítését nem biztosítja, 

b) az állati trágyát az állatok elhelyezésére szolgáló helyiségekből naponta nem távolítja 

el, 

c)  az állattartásról szóló 32/1992.(XII.29.) önkormányzati rendelet 4. sz. mellékletében 

rögzített, a trágyakezelés szabályaira, valamint a környezethigiéniai követelményekre 

vonatkozó szabályokat megszegi. 

 

 

9. Kereskedés és vendéglátás rendje 

 

19. § 

 

(1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki 

a) a kizárólagos önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségben, valamint többségi 

önkormányzati tulajdonú épület nem lakás célú helyiségében - a melegkonyhás egység 

és a cukrászda kivételével - kimért szeszes italt forgalmazó üzletet üzemeltet, 

b) kizárólagos önkormányzati tulajdonú garázst üzletté átalakít, 

c) kizárólagos önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségben, valamint többségi 

önkormányzati tulajdonú épület nem lakás célú helyiségében pénznyerő automata 

üzemeltet. 

 

(2) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki a kereskedelmi és 

vendéglátóegységeknél – a belvárosi, valamint az élelmiszerboltok kivételével – az 

áruszállítást, illetve rakodást nem 6 óra és 20 óra között végzi. 

 

(3) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki a belváros közterületén, 

illetve közterületre történő kiszolgálással magánterületen büfékocsit üzemeltet. 

 

 

10. Záró rendelkezések 

 

20. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
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21. § 

 

(1) Hatályát veszti Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az egyes pénzbírság 

összegét tartalmazó önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 21/2011. (VII.7.) 

önkormányzati rendelete. 

 

(2) Hatályát veszti: 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a városnév használatáról szóló 

5/1992. (III.17.) önkormányzati rendelet 5. §-a, 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a kereskedés és vendéglátás 

rendjéről szóló 6/1992. (III.17.) önkormányzati rendelet 9. § (1)-(3) bekezdése, 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az állattartásról szóló 32/1992. 

(XII.29.) önkormányzati rendelet 11. § (1)-(3) bekezdése, 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat jelképeiről és a 

jelképek használatáról szóló 5/1994. (III.1.) önkormányzati rendelet 8. §-a, 

5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a közterület használatáról és a 

reklámozás rendjéről szóló 18/1994. (V.17.) önkormányzati rendelet 12. §-a, 

6. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a temetőkről és a temetkezésekről 

szóló 18/2000. (IX.13.) önkormányzati rendelet 18. §-a, 

7. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a környezet védelméről szóló 

41/2005. (XII.16.) önkormányzati rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése, 

8. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a települési hulladékkal 

kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2011. (V.30.) 

önkormányzati rendelet 9. alcíme és a 14. §-a, 

9. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az emlékmű, botlókő, emléktábla 

és magyarázó tábla állítás rendjéről szóló 27/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet 

10. §-a. 

 

 

22. § 

 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a környezet védelméről szóló 41/2005. 

(XII.16.) önkormányzati rendelet 5. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„(6) Az adott célra kijelölt közterületi parkolóhelyek kivételével tilos közterületen  

a) vontatóval, nyerges vontatóval, mezőgazdasági gépjárművel, munkagéppel, állati 

erővel vont járművel, illetve ezek járműszerelvényeivel, valamint pótkocsival két órán 

túl, 

b) 3,5 tonna sajáttömeg feletti tehergépkocsival vagy súlykorlátozás nélkül autóbusszal 

rendszeresen, azaz legalább heti 3 alkalommal két órán túl várakozni.” 

 

23. § 

 

(1) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az állattartásról szóló 32/1992. 

(XII.29.) önkormányzati rendelet 5. § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„(7) Kutyát – a vakvezető vagy mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével – tilos 

beengedni, bevinni közintézménybe, a piac területére, egészségügyi, szociális, 
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kulturális- és sportrendezvényre, diákszállásra, a Várkert Bakonyér és a volt 

Tapolca-meder közötti területére.” 

 

(2) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az állattartásról szóló 32/1992. 

(XII.29.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdésében a „A Tapolcafői vízbázis 5. sz. 

mellékletben meghatározott területén” szöveg helyébe „Tapolcafőn az 5. sz. mellékletben 

meghatározott területen” szöveg lép. 

 

(3) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az állattartásról szóló 32/1992. 

(XII.29.) önkormányzati rendelet 5. § (8) bekezdésében a „zárt szájkosárral ellátva” 

szövegrész hatályát veszti. 

 

 

 

Pápa, 2012. április 13. 

 

 

 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária 

 polgármester jegyző 
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény 2012. április 15-én lép hatályba.  

 

A törvény indokolása szerint „Magyarország jogállamként védett értékei megsértését 

differenciált, büntetőjogi, szabálysértési- és közigazgatási jogi eszközökkel szankcionálja, 

attól függően, hogy az adott jogellenes cselekmény milyen jogtárgyat, milyen mértékben 

sértett. A társadalomra csekélyebb fokban veszélyes cselekményekkel szembeni védelmet 

hazai jogrendszerünkben a szabálysértési jog hivatott biztosítani. (…) Az általános 

szabálysértési hatóság a jegyző helyett állami szerv - járási hivatal - lesz. Figyelemmel 

azonban arra, hogy a kistelepülések közbiztonsági helyzete halaszthatatlan intézkedéseket 

követel, a 2012. április 15-ei hatályba lépés és a járási hivatalok felállta között e jogkör 

átkerül a kormányhivatalhoz”.  

A törvény hatályba lépésével a jegyzők általános szabálysértési hatósági jogköre megszűnik, 

és kizárólag a fővárosi, megyei kormányhivatal, illetve a járási rendszer 2013-ra tervezett 

bevezetésével a járás, továbbá a rendőrség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a bíróság 

rendelkezik majd a szabálysértési eljárások lefolytatására hatáskörrel. 

 

A törvény meghatározza a szabálysértés fogalmát, mely szerint „szabálysértés az a törvény 

által büntetni rendelt tevékenység vagy mulasztás, amely veszélyes a társadalomra”, egyben 

kimondja, hogy a jövőben csak törvény állapíthat meg szabálysértési tényállást, 

önkormányzati rendelet nem. Ezzel összhangban a törvény 254. § (2) bekezdése értelmében 

az önkormányzatok 2012. május 31-ig kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati 

rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket.  

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (4) 

bekezdésének rendelkezése szerint „A helyi önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati 

rendeletben meghatározhat tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokat. A helyi 

önkormányzat képviselő-testülete e magatartás elkövetőjével szemben önkormányzati 

rendeletben ötvenezer forintig terjedő pénzbírság (igazgatási bírság) kiszabását rendelheti el.” 

Idézett rendelkezés indokolása úgy szól, hogy „különös jelentősége miatt a képviselő-testület 

a közösségi együttélés demokratikus elemeinek erősítésére rendeletében szankcióval sújthatja 

a helyi társadalmi normákat megszegőket.” 

A törvény 143. § (4) bekezdés e) pontja a Képviselőtestület ad felhatalmazást arra, hogy a 

tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának 

szabályait rendeletben határozza meg. 

 

A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások fogalma még nem kellően tisztázott, annak 

értelmezésére központi szakmai módszertani útmutató nem áll rendelkezésre, ezért a jelenlegi 

információink alapján terjesztjük a rendelet-tervezetet a Képviselőtestület elé. 

A rendelet-tervezet megalkotásakor figyelemmel voltunk a hatályos önkormányzati 

rendeletekben lévő szabálysértési tényállások megtartására, és azoknak a jövőben tiltott, 

kirívóan közösségellenes magatartásként történő meghatározására, valamint a jogforrási 

hierarchiából kifolyólag a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény rendelkezéseire, az eddigi jogalkalmazás 

során felmerült életszerű problémákra. 
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RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

 

1. és 2. §-hoz 

A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás fogalmát, a pénzbírság összegét és annak 

kiszabásával kapcsolatos eljárási szabályokat – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény megfelelő alkalmazására utalva – 

tartalmazza. 

 

 

3-19. §-hoz 

A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokat szabályozza. 

 

 

20. §-hoz 

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. 

 

 

21. §-hoz 

A hatályos önkormányzati rendeletekben lévő szabálysértési rendelkezések hatályon kívül 

helyezését tartalmazza.  

 

 

22-23. §-hoz 

A rendelet-tervezetben javasolt szabályozással összefüggő rendeletek módosítását 

tartalmazza. 

 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerinti a jogszabályok előkészítése 

során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi 

jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat 

megállapításai a rendelet-tervezet estében az alábbiak:  

 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:  

A rendelet-tervezet a törvényi rendelkezéseknek és a hatályos önkormányzati rendeletekben 

foglaltaknak, a jogalkalmazási gyakorlathoz igazodó szabályozást tartalmazza. A 

magatartások elkövetőivel szemben jogerősen kiszabott pénzbírság önkormányzati bevételt 

jelent. 

 

Környezeti és egészségügyi következményei:  

A szabályozásnak közvetett környezeti és egészségügyi következményei lehetnek azáltal, 

hogy egyes, a környezetre, egészségre ártalmas magatartásokat tiltott, kirívóan 

közösségellenesnek minősít, elkövetőit büntetni rendeli. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A szabályozásnak többlet adminisztrációs terhe nincs. 
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A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

A rendelet-tervezet megalkotása a szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezése 

tekintetében törvényi kötelezettség. A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások 

meghatározása törvényi felhatalmazás alapján történt, melyek megállapítása szükséges azért, 

hogy a közösségi együttélés helyi szabályait megsértőkkel szemben szankció legyen 

alkalmazható.  

 

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

Fentiekben meghatározott feltételek rendelkezésre állnak. 

 

 

 

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 Dr. Nagy Krisztina aljegyző 

 

 

Pápa, 2012. április 13. 

 

 

 

  Dr. Áldozó Tamás sk. 

  polgármester 

 

 

 


















































