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Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2014. (...) 

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



Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

…/2014. (…) 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 (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (9) 

bekezdésében az „elkövetője százötvenezer forintig” szövegrész helyébe „természetes személy 

elkövetője kettőszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 

elkövetője kettőmillió forintig” szöveg lép. 

 

 

2. § 

 

A Rendelet 8. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(13) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az az 

 ingatlanhasználó, aki 

a) az ingatlanon keletkező települési hulladékot nem a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglaltak alapján 

meghatározott űrtartalmú edényben gyűjti, tárolja, 

b) az ingatlanon keletkezett települési hulladékot - a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződés szerint - heti rendszerességgel a közszolgáltatónak nem 

adja át, 

c) nem a megfelelő gondossággal jár el annak érdekében, hogy a hulladék mások 

életét, testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet 

ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a 

közbiztonságot ne zavarja, 

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

igénybevételére kötelezetté válik, adataiban vagy a közszolgáltatási szerződés 

tartalmi elemeiben változás következik be, 

e) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 1. 

mellékletében foglalt utcajegyzéken szereplő ingatlanon keletkező települési 

hulladékot nem a közszolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő zsákba gyűjti, 

vagy azt heti rendszerességgel nem adja át a közszolgáltatónak, 

f) gyűjtőedényt közterületen tartósan közterület-használatra vonatkozó szerződés 

hiányában helyez el, 

 

 
*  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.) 

 



 

g) a gyűjtőedényt a települési hulladék elszállítása céljából az ingatlana előtti 

közterületen a gyűjtést végző gépjárművel nem megközelíthető és ürítésre 

alkalmatlan helyen, vagy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 

önkormányzati rendeletben meghatározottól eltérő időpontban helyezi el, 

h) a Fő tér 1-29. szám alatti ingatlanok esetében a gyűjtőedényt a közterületre 

kihelyezi és azt nem az ingatlan területén - a közszolgáltatási szerződés szerinti 

időpontban és helyen -  adja át ürítésre,  

i) aki hulladékot olyan gyűjtőedényben helyez el, amelyet nem annak gyűjtésére 

rendszeresítették, 

j) a hulladékgyűjtő edényzetet a hulladék elszállítása céljából nem lecsukott fedéllel 

helyezi ki, 

k) a települési hulladékot úgy helyezi el a gyűjtőedényben, hogy az az ürítéskor 

szóródik, vagy az ürítést akadályozza, 

l) a gyűjtőedényt úgy helyezi ki, hogy az a jármű és gyalogosforgalmat akadályozza, 

baleset vagy károkozás veszélyét idézi elő, vagy 

m) gyűjtőedényben folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati 

tetemet vagy egyéb olyan anyagot helyez el, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, 

ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.” 

 

 

3. § 

 

A Rendelet 8. §-a a következő (16) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(16) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az az 

ingatlantulajdonos, aki  

a) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése során nem a megfelelő 

gondossággal jár el annak érdekében, hogy az mások életét, testi épségét, 

egészségét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a 

növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja 

b) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a közszolgáltatónak nem adja 

át.” 

 

 

4. § 

 

 

Ez a rendelet 2014. június 15. lép hatályba. 

 

 

Pápa, 2014. május 20. 

 

 

 

 

  Dr. Áldozó Tamás           Kanozsainé dr. Pék Mária 

       polgármester      címzetes főjegyző 

 

 



Általános indokolás 

 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 94/A. §. (1a) bekezdése alapján a helyi önkormányzat 

képviselő-testületének rendelete alapján megállapítható közigazgatási bírság felső határa - a 

jogsértő személyétől függően - természetes személyek esetén kétszázezer forint, jogi 

személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forint lehet. 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről 

szóló 17/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet jelenleg hatályos rendelkezése alapján a 

közigazgatási bírság felső határa százötvenezer forint, ezért indokolt annak a Ket. 

módosításával összhangban történő meghatározása. 

 

A Képviselőtestület elfogadta a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló, továbbá a 

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi 

közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletet. 

Ezek olyan kötelezően betartandó magatartási szabályokat is meghatároznak, amelyek 

megsértése esetén indokolt a közigazgatási bíráság kiszabása. 

 

 

 

Részletes indokolás 

1. §-hoz 

A tervezet a közigazgatási bírság felső határát a Ket. rendelkezésének megfelelően határozza 

meg. 

 

2. §-hoz 

Az önkormányzati rendelet-tervezet újraszabályozza a közösségi együttélés alapvető 

szabályaival kapcsolatos magatartásnormákat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

szóló önkormányzati rendeletben meghatározottakkal összhangban. 

 

3. §-hoz 

Az önkormányzati rendelet-tervezet meghatározza azokat a magatartásokat amelyek a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi 

közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak alapján a közösségi 

együttélés alapvető szabályait sértik. 

 

4. §-hoz 

A hatályba léptető 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 hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló és a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati 

rendeletek alapján meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások 

közigazgatási bírság kiszabásával fenyegetettsége növeli a kötelező közszolgáltatások 

normakövető módon történő igénybevételét. 

 

Környezeti és egészségügyi következményei: 

A szabályozás elmaradása növeli a környezetre és az egészségre ártalmas helyzetek 

bekövetkezésének valósínűségét. 

 

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 környezet és a helyi lakosok egészséges életkörülményeinek 

védelme 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 csoportvezető 

 

 

Pápa, 2014. május 20. 

 

Dr. Áldozó Tamás sk. 

polgármester 


