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Pápa Város Önkormánpata Képviselőtestületének

PáPa Vráros Önkormányzata Képviselőtestiiletének .,.l202l. (...) önkormárryzati
rendolet-tervezete a közösségi együttélés alapvető szabályuről és 'ezek

megsértésén9k j9sktivetkezményeiről szóló 3712020. (XII.21.) önkormányzati
rendolet módosításáról



Pápa Város Önkormány zata Kepviselőtestületének
.. . .l202l. (. . . . . . .) önkormányzati rendelet -tervezete

a közösségi együttélés alapvető szabílyairől és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről
szőlő 3 7 l 2020 . (XII.2 1. ) önkormán y zati r endel et mó dós Ús áró l

PáPa Város ÖnkormányzatánakPolgármest ere akatasztrófavédelemről és ahozzákapcsolódó
egyes tÖrvények módosításárÓl szóló 20It. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti
hatáskÖrében a Veszélyhelyzet kihirdetéséről szőlő 47sl202Ő. 11113.) Korm. rendelettel
kihirdetett veszélYhelyzetben a Magyarorczág helyi önkormánlzatairdl szőlő 201l. éviCLXXXX. tÖrvénY 143. § (4) bekezdés d) pondábun kapott felbatalmazás alapján, az
AlaPtÖrvénY 32. cild< (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatköréb"n Őlja*u u
következőket rendeli el:

1. §

PáPaVáros ÖnkormányzataKépviselőtesttiletének aközösségi együttélés alapvető szabályafuőlés ezek megsértésének jogkövetkeznényeiről szőlő sljzozŐ. 6II.21) önkormányzati
rendelete (a továbbiakban: Rendelet) a következő 8lA. alcímmel egészül ki: 

'

"8/A. A kedvtelésből tartott állatok tartásáravonatkozó szabályok megszegése

13/A. §

(1) A kÖzÖsségi egYÜttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ e| az az állattartő, aki
a) a tÖbblakásos éPÜlet közös használatra szolgálólerületén _ kivéve ahasználat szerint

megosztott, lekedtett, zárt és kizárólagos an használtterületet -
b) a társashánkÖzÖshasználatraszolgálőterületén - kivéve ha a társash ézházirendje eltérő

szab ály okat tarlalmaz -
kedvtelésb ől lartott állatot tart.

(2) Akőzősségi egYüttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az az állattaftő, aki
tÖbblakásos éPÜlet vagy társashazkőzöshasználatri, szolgá!ő területérő1, helyiségéből a
kedvtelésből tartott állat által okozott szemtyeződést nem távolitla el.''

2.§

Ez arendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után indult eljárásokban ke1l alkalmazni.

Hatályát veszti a Rendelet 1. § (3) bekezdése.

(l)

(2)

(3)

Pápa,2021. január 27.

Dr. ÁldozóYamás
polgármester

Dr. Nagy Krisztina
jegyző
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Általános indokolás

AMagyarországhelyi Önkormányzatairőlszőlő2011. évi CLXXXIX. törvény (atovábbiakban:
MÖtv-) 143. § (4)bekezdés d) pontja lehetőséget biztosít a helyi önkormányzatok képviselő_
testÜleteinek arra,hogy rendeletben szabályozzák a közössegi együttelés alapvető szaiályaival
kaPcsolatos kÖtelezettségek tartalmátés elmulasztásuk jogkóvetkezményeit.
A kÖzÖsségi egyÜttélés alapvető szabályait 1rrrtalmaző r.nd"l.t alapján alakosság nyugalmát
zavatő magatartások szankcionálhatók, amelyek elősegítik 

'; 
jogkövető - 

magatartás
érvényesülését.
202I. janvár l-jével hatályba lépett aközigazgatási szabályszegések szankcióról szóló 20t7.évi CXXV. tÖrvény (a továbbiakban: Szankciótv.), amely megteremti a kőzigazgatási
hatóságok által közigazgatási hatósági eljárás során me§állapított, anyigi jogi
jogszabálYsértések miatt alkalmazhatő szankciókra vonatkozó egysé-ges izabáiyozást.
Fentiek alapján a kedwelésből tartott állatok taríásával összefiiggo, közösségi együttélés
alapvető szabályait sértő magatartások beépítése is indokolt a Rendeletbe.

Részletes indokolás
1. §-hoz
Az ÖnkonnánYzati rendelet-tervezet elfogadásával valamennyi közösségi együttélést sértő
magataftást és szankciót egy önkormányzati rendelet szabályoz. amely novéli aJogbiztonságot.
2. §-hoz
AhaíálYba léPtető és a hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartal mazza.

E l őzetes hatásv izs gálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabályok előkészítése
során elŐzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felrnérni a tervezáfi-jogszaiály valamennyi
jelentősnek ité|t hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes iiatásvizsgálát
me gállapitás ai az önkormányzati rend el e t-terv ezet es etéb en a következők :

Az Önkormányzati rendelet-tervezet elfogadása elősegíti a felelős ál|attartást.

Körnvezeti és eeészséei következményei:
Az ÖnkormánYzatirendelet-teryezetben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait
sértő magatartások számamérsékelhető, a kömy ezet szennyezettsége csökken.

Az ÖnkormánYzati rendelet-teruezet elfogadása az adminisztrativ terheket nem növeli.

Az ÖnkormánYzati rendelet-tervezet megalkotását a megválto zott jogszabályi környe zetnek, a
magasabb rendű jogszabályoknak való megfelelés és a jógbiztonság indokolja.

Összeállította: Dr. Nagy Kisztina jegyző
Benecz Rita szociális és közigazgatási osztályvezető
Bakalár Attila igazgatási és lakásügyi csoportvezető

Pápa,2021. január 27.

Dr.

Az önkormányzatirendelet-tewezet utkut^* gri
feltételek rendelkezésre állnak.
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