
 
 

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 133. 

8500 PÁPA, Fő u. 5. 

Tel:  89/324-585 

Fax:  89/515-083  

E-mail :  polgarmester@papa.hu   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselőtestület 2013. október 10-i ülésére 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2013. (...) 

önkormányzati rendelet-tervezete a közösségi együttélés alapvető szabályairól 

és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 17/2013. (VI.27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

mailto:polgarmester@papa.hu


 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

…/2013. (…) önkormányzati rendelet-tervezete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről 

szóló 17/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról* 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

1. § 

 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről 

szóló 17/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 9. § (3) bekezdés 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki a 

kereskedelmi és vendéglátóegységeknél - az élelmiszerboltok, valamint Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének a belváros közlekedéséről szóló 12/2013. (V.9.) 

önkormányzati rendeletének hatálya alá tartozó területen lévő kereskedelmi és 

vendéglátóegységek kivételével - áruszállítást és rakodást 20.00-06.00 óra közötti 

időtartamban végez.” 

2. § 

 

A Rendelet 9. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„9. A zajártalom elleni védekezésre vonatkozó szabályok megszegése 
 

11. § 
 

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki közterületen, 

vagy magánterületről közterületre irányuló módon – szolgáltatás- vagy 

termékértékesítés elősegítésére -  

a) munkanapokon (hétfőtől-péntekig) és szombaton 0.00 - 8.00 óra, 12.00 – 15.00 óra, 

18.00 – 24.00 óra között, valamint 

b) vasárnap és munkaszüneti napokon 

 hangosító eszközt használ. 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom nem terjed ki az állampolgárokat érintő 

veszélyhelyzet elhárítását szolgáló felhívásra, közérdekű hirdetményre és az 

önkormányzati hangos híradóra.” 

 

3. § 

 

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetést követő napon lép 

hatályba. 

(2) A rendelet 2. §-a a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba. 

(3) A rendeletet a hatálybalépése után indult ügyekben kell alkalmazni. 

(4) Hatályát veszti a Rendelet 1. § (6) bekezdése, az 1. § (7) bekezdésének második 

 mondata és a 8. alcíme. 

 

Pápa, 2013. október 4. 
 

  Dr. Áldozó Tamás           Kanozsainé dr. Pék Mária 

       polgármester      címzetes főjegyző 
*  A normál betűvel szedett szövegrészek a jelenleg hatályos önkormányzati rendeletek szövegét, a dőlt betűvel szedett 

szövegrészek a javasolt módosításokat, kiegészítéseket a vastagon szedett szövegrészek más jogszabályok rendelkezéseit 

tartalmazzák.) 
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Általános indokolás 

 

A tervezet a kereskedelmi és vendéglátóegységek esetében az áruszállítás és rakodás 

tekintetében alkalmazott szabályozást a jelenlegieknek megfelelően fenntartja, és összhangba 

hozza Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a belváros közlekedéséről 

szóló 12/2013 (V.9.) önkormányzati rendeletével.  

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi lakosok egészséges 

életkörülményeinek védelme, a pihenéshez való joguk biztosítása érdekében módosította 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a közterület használatról és a 

reklámozás rendjéről szóló 13/2013 (V.9.) önkormányzati rendeletet. 

 

Az önkormányzati rendeletek közötti összhang, és a szankcionálás lehetőségének 

megteremtése indokolja az önkormányzati rendelet módosítását. 

 

Dr. Felkai László, a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára BM/8209-5/2013. számú 

állásfoglalása alapján a közösségi együttélés alapvető szabályaival kapcsolatos 

kötelezettségek tartalmát és elmulasztásuk jogkövetkezményeit szabályozó önkormányzati 

rendeletekben megállapított magatartások szankcionálására a közigazgatási hatósági eljárás 

és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 

VI/A. fejezetének rendelkezéseit kell alkalmazni. A hivatkozott jogszabályhely alapján 

közigazgatási bírság illetőleg helyszíni bírság kiszabására lehet mód. A figyelmeztetést, mint 

önálló szankciót a Ket. nem ismeri, ezért annak önálló alkalmazására nincs mód. 

A hivatkozott állásfoglalás alapján a figyelmeztetést, mint szankciót hatályon kívül helyezi az 

önkormányzati rendelet-tervezet. 

 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 2013. szeptember 1-jétől hatályos módosítása alapján 

szabálysértést követ el az, aki a szeszes ital közterületen történő fogyasztására vonatkozó 

törvényben, kormányrendeletben vagy önkormányzati rendeletben meghatározott tilalmat 

megszegi. A jelenlegi törvényi szabályozás hiányos, nem tartalmaz felhatalmazó rendelkezést 

az önkormányzatoknak a rendeletalkotásra, ezért indokolt a közterületi szeszesital 

fogyasztására vonatkozó, közigazgatási bírság kiszabását előíró rendelkezéseinek hatályon 

kívül helyezése. 

 

Részletes indokolás 

1. §-hoz 

A tervezet a jelenleg hatályos önkormányzati rendelet – az üzletek működési rendjére 

vonatkozó – szabályait egészíti ki Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a 

belváros közlekedéséről szóló 12/2013.(V.9.) önkormányzati rendeletének figyelembe 

vételével. 

 

2. §-hoz 

Az önkormányzati rendelet-tervezet újra szabályozza a zajártalom elleni védekezésre 

vonatkozó, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokat, összhangban a 

közterület használatról és a reklámozás rendjéről szóló 13/2013. (V.9.) önkormányzati 

rendelettel.  

 

3. §-hoz 

A hatályba léptető és a hatályon kívül helyező rendelkezéseket 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 esetében az alábbiak: 

 

 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

Az utóbbi időben megnövekedett a mozgóboltok hanghatásai elleni lakossági bejelentések 

száma, amely szükségessé tette az ilyen magatartással elkövetett cselekmények szankcionálási 

lehetőségét. 

A 2013. június hónapban elfogadott, jelenleg hatályos önkormányzati rendelet alapján 8 

eljárás indult, 2 esetben jogerősen mindösszesen 20 000 forint közigazgatási bírság került 

kiszabásra, amelyet a kötelezettek leróttak, 6 esetben az eljárás folyamatban van. 

 

Környezeti és egészségügyi következményei: 

A zajártalom elleni védekezésre vonatkozó szabályok megszegésével elkövetett magatartások 

száma a szankciók kilátásba helyezésével illetve alkalmazásával csökkenthető, melynek 

eredményeként a környezeti és egészségügyi károk is mérsékelhetők. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

Az önkormányzati rendelet-tervezet elfogadása az Emberi Erőforrás Osztály adminisztratív 

terheit csekély mértékben növeli.  

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

A jogszabály módosítását a helyi lakosok egészséges életkörülményeinek védelme, a 

pihenéshez való joguk biztosítása teszi szükségessé. 

 

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

Fentiekben meghatározott feltételek rendelkezésre állnak. 
 

 

Összeállította:  Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

   Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

   Bakalár Attila köztisztviselő 

 

 

 

Pápa, 2013. október 4. 

 

Dr. Áldozó Tamás sk. 

polgármester 


