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Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

…/2013. (…) önkormányzati rendelet-tervezete 

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

rendelet módosításáról* 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény XXII. cikk (3) 

bekezdésében és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről
 
szóló 2012. évi II. törvény 179/A. § (2) bekezdésében és a 250. § 

(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a közterület használatról és a reklámozás 

rendjéről szóló 13/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet)  

6. A közterület használat szabályai alcíme a következő 6/B.§-sal egészül ki: 

 

„6/B. § 

 

Tilos az életvitelszerű tartózkodás  

a) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a belváros közlekedéséről  

szóló 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete 2. § 2. pontjában belvárosként 

 meghatározott, 

b) az Esterházy-kastélyt körülvevő 2/1hrsz., 3 hrsz. alatti és 

c) a Béke tér 5627 hrsz. és 5697 hrsz. alatti 

közterületeken.” 

 

 

2. § 

 

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a közösségi 

együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 

17/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete  4. § (11) bekezdése. 

 

Pápa, 2013. november 5. 

 

 

  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.) 

 



 

Általános indokolás 

 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 2013. október 15-től hatályos 

módosítása alapján szabálysértést követ el az, aki a helyi önkormányzat rendeletében 

meghatározott közterületen életvitelszerűen tartózkodik, és a kijelölt területet a rendőrség, a 

járási hivatal arra felhatalmazott ügyintézője, vagy a közterület-felügyelő felkérése ellenére 

nem hagyja el. 

Az Sztv. 179/A. § (2) bekezdése szerint „a helyi önkormányzat, a főváros tekintetében a 

fővárosi önkormányzat, rendeletében kijelölheti a közrend, a közbiztonság, a 

közegészség és a kulturális értékek védelme érdekében a közterület meghatározott azon 

részeit, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek 

minősül.” 
Az Sztv. alkalmazásában „életvitelszerű tartózkodásnak tekinthető minden olyan 

magatartás, amely alapján megállapítható, hogy a kijelölt területen való életvitelszerű 

tartózkodás a lakó- és tartózkodási hely, valamint egyéb szállásra való visszatérés 

szándéka nélkül, a kijelölt területen való huzamos tartózkodás érdekében valósul meg, 

és a kijelölt területen való tartózkodás körülményeiből, vagy a magatartásból arra lehet 

következtetni, hogy a jellemzően lakóhelyül szolgáló kijelölt területen végzett 

tevékenységet - így különösen alvás, tisztálkodás, étkezés, öltözködés, állattartás - az 

elkövető a kijelölt területen rövid időnként visszatérően és rendszeresen végzi.” 

 

A Rendelet-tervezet javaslatot tesz azoknak  a közrend, a közbiztonság, a közegészség és a 

kulturális értékek védelme szempontjából jelentős közterületeknek a  meghatározására, ahol 

országos és helyi védettségű műemlékek, egyéb turisztikai attrakciók találhatók, továbbá 

jelentős az idegenforgalom, ezért a törvényben meghatározott célok érvényesítése érdekében 

indokolt az életvitelszerű tartózkodás tiltása. 

 

A Rendelet módosításával egyidejűleg hatályon kívül kell helyezni a közösségi együttélés 

alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 17/2013. 

(VI.27.) önkormányzati rendelet 4. § (11) bekezdését, mely a Rendelet 1. számú körzetében 

az életvitelszerűen közterületen tartózkodást közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartássá minősítő rendelkezést tartalmazza. Tekintettel arra, hogy az az Sztv. alapján 

szabálysértésnek minősül, a hivatkozott helyi rendeletben nem szabályozható. 

 

 

Részletes indokolás 

 

1. §-hoz 

Meghatározza azokat a közterületeket, ahol országos és helyi védettségű műemlékek 

találhatók, jelentős az idegenforgalom, ezért a törvényben meghatározott célok - közrend, a 

közbiztonság, a közegészség és a kulturális értékek védelme - érvényesítése érdekében 

indokolt az életvitelszerű tartózkodás tiltása. 

 

 

2. §-hoz 

A hatályba léptető és a hatályon kívül helyező rendelkezést 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: 

A közterület azon részeinek kijelölésével, ahol tilos az életvitelszerű tartózkodás lehetővé 

válik az ilyen magatartással szembeni hatékony fellépés. Ezzel biztosítható a közterületek 

biztonságának, tisztaságának megőrzése, a közegészség és a kulturális értékek védelme, 

megelőzhető az idegenforgalomból származó bevétel fenti okból történő csökkenése. 

 

Környezeti és egészségügyi következményei: 

Az életvitelszerű közterületen tartózkodás különösen a nyári hónapokban, tekintettel a 

jelentős turistaforgalomra, közegészségügyi kockázatot jelenthet,  amely a szabálysértési 

szankció bevezetésével csökkenthető. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A rendelet-tervezet elfogadása a Pápai Polgármesteri Hivatal adminisztratív terheit nem 

növeli. 

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

A jogszabály módosítását az Sztv. módosítása teszi szükségessé, annak elmaradása esetén a 

rendelet-tervezetben meghatározott területen az életvitelszerűen közterületen tartózkodás, 

mint szabálysértés nem szankcionálható. 

 

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

Fentiekben meghatározott feltételek rendelkezésre állnak. 

 

 

Összeállította:  Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

   Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

   Dr. Puskády Norbert köztisztviselő 

    

 

 

Pápa, 2013. november 5. 

 

Dr. Áldozó Tamás sk. 

polgármester 
  


