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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
2012-ben az Országgyűlés megszüntette a helyi önkormányzatok szabálysértési 
rendeletalkotási jogát, és új szabálysértési kódexet alkotott. A törvény nem tartalmaz 
rendelkezéseket azonban az egyes önkormányzatok helyi adottságaiból (pl. 
településszerkezetből, népességszámból, népsűrűségből, stb.) eredő, a lakosság 
nyugalmát, zavartalan együttélését zavaró magatartásokra, mulasztásokra. A 
törvényalkotó a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában felhatalmazta az önkormányzatokat a 
közösségi együttélés alapvető szabályainak és azok megsértéseiből fakadó 
jogkövetkezményeinek helyi rendeletben történő meghatározására.  A rendelet 
szankcionálja azon már meglévő helyi rendeletekben megfogalmazott tiltásokat, 
melyek a leggyakrabban fordulnak elő, és a helyben élő, vagy itt tartózkodó lakosság 
életminősége, érdeke szempontjából valóban jelentőséggel bírnak.  
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fent hivatkozott jogszabályi 
felhatalmazás alapján 2013. szeptemberi nyilvános ülésén alkotta meg a 24/2013. 
(IX.23.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör.) a közösségi együttélés 
alapvető szabályait sértő magatartásokról. A rendelet a többi önkormányzati 
rendeletben előírt szabályok megsértését tekinti a közösségi együttélés alapvető 
szabályait sértő magatartásnak és ötezertől százötvenezer forintig terjedő bírsággal 
rendeli sújtani az ilyen magatartások elkövetőit. Az Ör. alcímekbe szedve sorolja fel 
az egyes önkormányzati rendeletekben előírt magatartási szabályok megszegéséből 
alkotott tényállásokat. 
 
 
 



  
Naponta tapasztalhatjuk azonban, hogy hiába a rendelet, városunkban sajnálatos 
módon évek óta előfordulnak olyan magatartásformák, melyek a városlakók és az 
ide látogatók komfortérzetét nagyban csökkentik, az Ör. mégsem rendeli büntetni a 
kifogásolható viselkedést. Komoly problémát jelent például, hogy egyes 
kereskedelmi vagy vendéglátóipari egységek környéke szemetes, illetve ezen 
egységekből távozva némely személyek sajnos a közterületet tekintik nyilvános 
illemhelynek. Szintén problémát okoz a galambok és a macskák etetése. Ezek az 
állatok ugyanis jelentős mértékben elszaporodtak a városban és ürülékükkel komoly 
betegségeket terjeszthetnek. Macskák esetében nem tekinthető felelős magatartásnak, 
hogy valakik csak etetik ezeket az esetenként szemmel láthatóan beteg jószágokat, 
azt azonban már nem vállalják, hogy ténylegesen gazdájuk is legyenek az állatoknak, 
így orvosi ellátást sem nyújtanak az általuk etetett macskáknak. Szintén csökkenti a 
városban élők és látogatók komfortérzetét, amikor is a tóparton és a forgalmas 
belvárosi közterületeken hiányos öltözékű, vagy éppen ittas vagy bódult állapotban 
közlekedő személyekkel találkoznak.  
 
Az új rendelet megalkotásának célja, hogy ezeket a sokakban visszatetszést keltő 
magatartásokat is szabályozzuk és szankcionáljuk. 
 
Az új rendelet magasabb büntetési tételeket tartalmaz a jelenleginél. A kiszabható 
közigazgatási bírság természetes személy esetében kétszázezer forintra, jogi személy, 
illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében pedig kétmillió 
forintra emelkedik a jelenlegi maximum százötvenezer forint helyett. Az új Ör. úgy 
rendelkezik, hogy kisebb súlyú szabályszegés esetén bírság helyett figyelmeztetés is 
alkalmazható. Jelenleg ez a lehetőség nem áll fenn kisebb társadalmi veszélyességű 
cselekmények esetén. 
 
Új elemként kerül be az új rendeletbe több olyan magatartás is, mely jelenleg nem 
von maga után semmilyen jogkövetkezményt: így nem lehet majd közterületen 
galambot és macskát etetni, a turisztikailag kiemelt közterületeken hiányos 
öltözékben járkálni. Az új rendelet szerint a vendéglátóipari illetve a kereskedelmi 
egységek üzemeltetői is felelősek lesznek azért, ha az üzletük környéke szemetes. 
Büntetést von maga után a közterületen történő italfogyasztás, illetve pénzbírságot 
kaphat az is, aki nem tartja gyommentesen udvarát, vagy a tulajdonában levő 
ingatlant, vagy hiányos öltözékben használja a közterületeket. 
 
 

Részletes indokolás 
 

1-2. § 
 

Általános rendelkezéseket tartalmaz. Megfogalmazza a közösségi együttélés 
alapvető szabályait sértő magatartás definícióját, rendelkezik az elkövetők köréről, az 
alkalmazandó szankciókról, a hatáskörről. 
 

3. § 
 

A város jelképeivel kapcsolatos szabályszegések fajtáit definiálja.  
 
 



  
4. § 

 
A közterületi nevek megállapításáról, a házszámozás, valamint a névtáblák és a 
házszámtáblák elhelyezésének rendjéről szóló 18/2012. (V.30.) önkormányzati 
rendeletben előírtak megsértésének eseteit sorolja fel. 
 

5. § 
 

A védett helyi értékek megsemmisítésével, megrongálásával kapcsolatos 
tényállásokat fogalmazza meg. 
 

6-7. § 
 
Az állattartásra vonatkozó szabályok megszegésével kapcsolatos tényállások 
találhatóak meg e szakaszokban. 
 

8. § 
 
A közterületek használatával kapcsolatos szabályokat tartalmazza. Büntetni rendeli a 
közterület használatáról szóló 10/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet előírásainak 
megszegését. Új tényállás a közterületen történő szeszesital fogyasztásának 
megtiltása a 8. § (3) bekezdésében szabályozott kivételekkel. A kereskedelmi és 
vendéglátó-ipari egységek üzemeltetői is felelősséggel tartoznak a szeszesital-
fogyasztás tilalmának betartatásáért. A turisztikailag kiemelt területeken hiányos 
öltözetben történő közterületen tartózkodást is büntetni rendeli. Ez alól csak a 
Szilveszteri Csobbanás rendezvény kivétel. Új elem, hogy büntetni rendeli e szakasz 
a tudatmódosító szerek használatát is. 
 

9. § 
 
A közterületek tisztántartásával kapcsolatos szabályok megszegésének tényállásait 
tartalmazza. Új elem, hogy az üzlet üzemeltetője, tulajdonosa is felelős azért, ha az 
üzlete környéke szemetes. 

10. § 
 
A helyi környezet védelmével kapcsolatos szabályok megszegésével kapcsolatos 
magatartásokat foglalja össze. Új, büntetendő magatartásként jelenik meg a 
zöldterületen levő növényzet rongálása, a közkifolyók, szökőkutak nem 
rendeltetésszerű használata, illetve a gyepfelületen parkolás. 
 

11. § 
 

A temetőkről és temetkezésről szóló 32/2012. (XI.26.) önkormányzati rendelet 
előírásainak megszegésével kapcsolatos tényállásokat tartalmazza. 
 

12. § 
 

A hirdetmények nem megfelelő elhelyezésének eseteit rendeli büntetni. 
 
 



  
 

13. § 
 
Az üzletek nyitva tartásával kapcsolatos szabályok megszegését nyilvánítja 
büntetendő magatartássá. 
 

14. § 
 
A települési szilárd és folyékony hulladékok elhelyezésének szabályait megsértő 
tényállásokat foglalja össze. 
 

15. § 
 
A Városi Strand házirendjének be ne tartását nyilvánítja szankcionálandó 
cselekménynek. 
 

16. § 
 
A rendelet hatályba lépésének időpontjáról, valamint a jelenleg hatályos Ör. hatályon 
kívül helyezéséről rendelkezik. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a 
határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen. 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartásokról szóló rendelet-tervezetet elfogadja 
és _/2017. (X.6.) számon önkormányzati rendeletei 
közé iktatja. 
 
 

Tapolca, 2017. szeptember 25. 
 

Dobó Zoltán  
polgármester 

 
 
 
 
 

 
 
 

       
 
 
 

 



  
1. melléklet 

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
_/2017. (X. _) önkormányzati rendelete 

 
a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról 

(Tervezet) 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. Általános rendelkezések 

 
1. § 

 
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő az a szabálysértésnek vagy 

bűncselekménynek nem minősülő magatartás, amelyet e rendelet a közösségi együttélés 
alapvető szabályai megsértésének minősít. 

 
(2) Nem állapítható meg közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás, ha a 

tevékenység vagy mulasztás szabálysértést, bűncselekményt valósít meg, úgyszintén, ha 
a tevékenységre vagy mulasztásra törvény vagy kormányrendelet közigazgatási bírság 
alkalmazását rendeli el. 

 
(3) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértésével kapcsolatos eljárás 

lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Az eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe 
tartozik. 

 
(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti eljárás hivatalból, a 

hatóság észlelése vagy lakossági bejelentésre indulhat.  
 
(5) A (4) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági eljárás 
       a) a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő cselekmény elkövetésétől, a hatóság  
            tudomására jutásától, 
       b) mulasztással történő megvalósítás esetén a teljesítésre nyitva álló határidő lejártától, 
       c) jogellenes állapot fenntartásával történő megvalósítás esetén a közösségi együttélés  
           alapvető szabályát sértő állapot fennállása alatt vagy annak megszüntetésétől 
számított 30 napon belül indítható. 
 
 

2. § 
 

(1) Aki az e rendeletben meghatározott módon a közösségi együttélés alapvető szabályait 
megsérti, természetes személy esetében ötezer forinttól kettőszázezer forintig, jogi 
személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében pedig ötezer forinttól 
kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. A közigazgatási bírság 
kiszabására jegyző jogosult. 

 



  
(2) A kiszabásra kerülő közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell 

venni a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás súlyát és a 
felróhatóság mértékét. 
 

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások elkövetése miatt kiszabott 
közigazgatási bírságot a bírság kiszabásáról rendelkező döntés végrehajthatóvá válását 
követő 15 napon belül átutalási postautalványon vagy banki utalással Tapolca Város 
Önkormányzata 11748052-15429348 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni. 

 
(4) Pénzbírság kiszabása helyett figyelmeztetés alkalmazható, amennyiben a magatartás az 

elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú, és a tiltott, kirívóan közösségellenes 
magatartás elkövetője személyi körülményeire is figyelemmel ettől az intézkedéstől kellő 
visszatartó erő várható. 

 
(5) A (4) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatóak azzal szemben, aki a közösségi 

együttélés alapvető szabályait egy éven belül ismételten megszegi. 
 
(6) A közigazgatási hatósági eljárás megindítása, figyelmeztetés alkalmazása, közigazgatási 

bírság kiszabása, a bírság megfizetése a közösségi együttélés alapvető szabályait sértőt 
nem mentesíti a jogsértés miatti, külön jogszabályban, egyedi hatósági határozatban 
előírt kötelezettségei teljesítése alól. 

 
 

2. Városi jelképek használatával összefüggő magatartások 
 

3. § 
 

Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, aki a város jelképeit, zászlaját vagy 
Tapolca város nevét 

a) engedély nélkül felhasználja,  
b) annak használatára vonatkozó engedélyben előírt feltételeket megszegi 
c)   a város közösségét sértő módon használja. 

 
3. Házszám és utcanévtábla elhelyezésével kapcsolatos magatartások 

 
4. § 

 
Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, aki 

a) az utcanévtábla kihelyezését és az azzal járó munkálatokat akadályozza, 
b) a kihelyezett közterületi névtáblát megrongálja, szövegét megváltoztatja vagy 

olvashatatlanná teszi, a kezelő hozzájárulása nélkül azt eltávolítja, 
c) házszámtábla kihelyezését, pótlását az erre vonatkozó felszólítás kézhezvételétől 

számított 30 napon belül nem teszi meg. 
 

4. Védett helyi értékek védelmével kapcsolatos előírások 
 

5. § 
 

Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, aki az épített és természeti környezet 
helyi védelméről szóló 11/2010. (VI.21.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében felsorolt 

a) védett helyi értéket megsemmisít,  



  
b) védett helyi értéket megrongál,  
c) a védett helyi érték megjelölést eltávolít. 

 
5. Állattartás 

 
6. § 

 
(1) Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait az az állattartó, aki 

a) nem biztosítja az állat oly módon történő tartását, hogy az a környező ingatlanokra 
ne tudjon átjutni,  

b) ebet póráz nélkül a közterület használatáról szóló 10/2012. (V.2.) önkormányzati 
rendeletben meghatározott kutyafuttatásra kijelölt területek kivételével közterületre 
kivisz,  

c) úgy tartja állatát, hogy az a több lakásos lakóépületek közös használatú helyiségeit, a 
lakások erkélyét, teraszát szennyezi, 

d) nem biztosítja ingatlanán az állattartási szabályok ellenőrzésének lehetőségét 
e)   az eb által a közterületen okozott szennyeződés azonnali eltávolításáról nem 

gondoskodik, 
f)    ebet bekerítetlen ingatlanon szabadon tart.  

 
(2) Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, aki kutyát – a vakvezető, 

mozgáskorlátozottakat segítő, rendőrségi és jelzőkutyák kivételével – tiltott helyre 
bevezet. 

7. § 
 

Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait az a haszonállattartó, aki nem 
gondoskodik 

a) a trágya- és trágyalégyűjtőbe a csapadékvíz befolyásának, valamint onnan a trágyalé 
kifolyásának megakadályozásáról, valamint a trágya- és trágyalégyűjtő szükség 
szerinti kiürítéséről, 

b) a keletkező trágya, trágyalé vagy hígtrágya ártalommentes gyűjtéséről, tárolásáról és 
felhasználásáról, 

c) almos trágya ingatlanon való fedett tárolásáról, 
d) az állattartásra szolgáló épületek és építmények elhelyezése során nem tartja be a 

védőtávolságokat, 
e)   a gazdasági udvar tisztán tartásáról, a rovarok, rágcsálók irtásáról, 
f)  az állatok elhelyezésére szolgáló létesítményeknek (ketrecek, ólak) az állattartás 

szabályairól szóló 19/2012. (V.30.) önkormányzati rendelet 7. § (5) bekezdésében 
előírt gyakorisággal történő takarításáról. 

 
6. Közterületek használata 

 
8. § 

 
(1) Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, aki a közterületet a közterület 
használatáról szóló 10/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet szabályaitól eltérő módon, a 
rendelet előírásainak megszegésével, így különösen hozzájárulás nélkül vagy a 
hozzájárulástól eltérő módon, a hozzájárulásban rögzített céltól vagy tevékenységtől eltérő 
tevékenység kifejtésére, vagy a hozzájárulásban meghatározott mértéket meghaladó 
alapterületen használja vagy veszi igénybe. 
 



  
(2) Közterületen szeszes ital fogyasztása tilos a (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel. 
 
(3) Az (2) bekezdésben foglalt tilalmat nem kell alkalmazni  
a) az érvényes közterület-használati hozzájárulással rendelkező vendéglátó egységekre 
nyitvatartási időben, 
b) a szeszes italt is forgalmazó városi rendezvények, illetve a jegyzőnek bejelentett alkalmi 
rendezvények területére a rendezvény ideje alatt, 
c) minden év első és utolsó napján.   
 
(4) Az a szeszes italt is forgalmazó üzlet üzemeltetője, illetve tulajdonosa, aki nem 
gondoskodik arról, hogy nyitvatartási időben az üzlet vagy a vendéglátóhely bármely 
bejáratától vagy portáljától számított 5 méteres közterületi szakaszon szeszes italt ne 
fogyasszanak, megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályát. 
 
(5) Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, aki a közterület használatáról szóló 
10/2012. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. § 13. pontjában szabályozott turisztikailag 
kiemelt közterületeken hiányos öltözékben (meztelen felsőtesttel és/vagy hiányos 
alsóruházatban) tartózkodik.  
 
(6) Az (5) bekezdésben foglalt tilalmat nem kell alkalmazni a Tóparton minden év december 
31-én megrendezett Szilveszteri Csobbanás rendezvény időtartama alatt. 
 
(7) Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, aki közterületen kábítószernek nem 
minősülő tudatmódosító szer hatása alatt bódult állapotban tartózkodik, a földön fekszik, 
továbbá aki közterületen kábítószernek nem minősülő tudatmódosító szert használ. 
 
(8) Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, aki az utcabútorokat erősen 
szennyezett (pl. ürülék, vizelet) ruhában használja, úgyszintén az is, aki az utcabútorokat 
nem rendeltetésüknek megfelelően használja. 
 

7. A közterületek tisztántartásával összefüggő magatartások 
 

9. § 
 
(1) Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait az az ingatlantulajdonos, illetve az 

ingatlan bérlője, aki nem gondoskodik 
a) az ingatlana előtti járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles területsáv, 

valamint, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület – kivéve a 
rendszeres parkfenntartásba bevont területeket – gondozásáról, tisztántartásáról, a 
csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladék eltávolításáról, 
a pollen allergiát okozó növények gyommentesítéséről, 

b) az ingatlana előtti járdaszakasz hó-eltakarításáról, síkosság-mentesítéséről, 
c)   az ingatlanára került illegális falragaszok, a közízlést sértő, vagy városképet rontó 

festések eltávolításáról, amennyiben az azokat elhelyező vagy akinek az érdekében az 
elhelyezés történt, nem ismert, 

d)  munkavégzése során, vagy egyéb tevékenysége következtében a közterületre került 
szennyeződést – ismeretlen szabályszegő esetében az, akinek az érdekében a 
munkavégzés vagy egyéb tevékenység az érdekében állt – haladéktalanul nem 
szünteti meg, 

e)    az üzlet üzemeltetőjeként az egység nyitvatartási ideje alatt  - a bejárat öt méteres  
körzetében – nem helyez el kisméretű, legfeljebb 50 literes hulladékgyűjtő edényt, 



  
vagy annak kiürítéséről nem gondoskodik, vagy az egység homlokzati vonalától az 
úttestig terjedő közterületi részt folyamatosan nem tartja tisztán, az eladott 
termékkel egyidejűleg átadott, a tevékenységéhez kapcsolódó azonosítható 
csomagoló anyagot, egyéb eszközt az üzlet megközelítését szolgáló bejáratától 25 
méteres távolságon belül folyamatosan nem gyűjti vissza, 

f)   közterületen közterület-használati hozzájárulás nélkül reklámanyagot, szórólapot 
terjeszt, vagy szolgáltatást nyújt, kínál, 

g)   közterületen galambot, macskát etet. 
 
(2) Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait a szórakozóhelyek, vendéglátó ipari 

egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek, és más árusítóhelyek üzemeltetője, illetve 
tulajdonosa, aki nem gondoskodik az üzlet előtti járdaszakasz tisztántartásáról, a hó- és 
síkosság-mentesítéséről, a zárás előtt a szemét összetakarításáról.  

 
(3) Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait az a személy, aki a lomtalanításra 

meghirdetett időpontban a háztartásában feleslegessé vált hulladékot nem a 
közszolgáltató által a lomtalanított hulladékok lerakása céljából kihelyezett konténerbe 
teszi, hanem közterületen helyezi el. 

 
8. A helyi környezet védelme 

 
10. § 

 
(1) Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, aki a környezetvédelem helyi 

szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet alapján 
a) a kerti hulladékok nyílt téri égetését nem a rendeletben foglaltak szerint végzi, 
b) a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályokat 

megszegi, 
c) a porképző és bűzös anyagok kezelésére vonatkozó szabályokat megszegi, 
d) közterületi rendezvényen engedély nélkül működtet zajforrást, 
e) a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő, zajjal járó tevékenység végzésére 

vonatkozó szabályokat megszegi, 
f) az egyéb belterületi ingatlanokon alkalmazandó zajvédelmi szabályokat megszegi, 
g) a hangosító berendezések működtetésére vonatkozó szabályokat megszegi, 
h) az építési, bontási, szerelési, kivitelezési tevékenységekkel kapcsolatos zajvédelmi 

előírásokat megszegi. 
 

(2) Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, aki a játszóteret meg nem engedett 
módon vagy nem játék céljára használja, illetve aki játszótérre állatot bevisz vagy 
beenged. 

 
(3) Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, aki 
a) a zöldterületen lévő növényzetet (fák, cserjék, virágok, gyep) és a zöldfelületek egyéb 

elemeit, tartozékait, felszerelési tárgyait elpusztítja, károsítja, 
b) gyepfelületre, parkosított területre gépjárművel, más járművel – ide nem értve a 

zöldfelületek karbantartását – behajt, beáll, 
c) közkifolyónál, szökőkútnál, ivókútnál járművet, ruhaneműt mos, ezekben fürdőzik, állatot 

fürdet, közkifolyónál a vizet indokolatlanul folyatja, 
d) az úttesttől szintkülönbséggel, vagy más látható módon elhatárolt, az úttest és a járda 

közötti szilárd burkolattal el nem látott területet gépjárművel megállás vagy várakozás 
céljából – azt kifejezetten megengedő közúti jelzés hiányában – igénybe vesz. 



  
 
(4) Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, aki nem gondoskodik beépítetlen 

telekingatlana udvarának tisztántartásáról, gyommentesítéséről. 
 

9. Temetők rendjének megsértése 
 

11. § 
 
Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, aki  

a) engedély nélkül, temetőként ki nem jelölt területen halottat eltemet; 
b)  a temetőben a temetési hely gazdálkodás szabályait megszegi; 
c) a temető nyitvatartási rendjére, továbbá a sírok (urnafülkék) díszítésére nem szolgáló 

tárgyak temetőbe való bevitelére, illetve elhelyezésére vonatkozó előírásokat 
megszegi; 

d) olyan magatartást tanúsít, amely a szertartások rendjét, a temetőlátogató közönség 
kegyeleti érzéseit sérti, a kegyeleti jog gyakorlását akadályozza vagy gátolja; 

e) a temetőbe – a vakvezető kutya kivételével – állatot visz be; 
f) a sírt, síremléket vagy a temetőben lévő egyéb tárgyat, illetve növényzetet 

megrongálja, beszennyezi, továbbá a sírok díszítésére szolgáló tárgyakat jogtalanul 
eltávolítja, vagy nem a sírhelyhez tartozó tárgyat helyez el; 

g) a síremlék felállításakor, felújításakor keletkezett sírkőmaradványok elszállítására 
vonatkozó felhívásnak nem tesz eleget; 

h)  a síremléket nem a rendeletben előírt szabályok betartásával építette meg; 
i) a közvetlen veszélyt okozó síremlék, sírjel karbantartásáról, helyreállításáról a 

felhívás ellenére sem intézkedik; 
j) a temetés időpontját a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Általános Igazgatási 

Csoportnál nem jelenti be; 
k)  síremléket hozzájárulás nélkül állít, vagy állíttat, illetve a hozzájárulástól eltérő 

időpontban, vagy nem az előírt módon építette meg; 
l) síremlék állítása, felújítása, javítása, tisztítása vagy bármely, a sírhely felújításával, 

állagmegóvásával kapcsolatos munka elvégzésének időpontját a temetőőrrel nem 
egyezteti. 

m) a temetőben étel- és italfogyasztással járó családi összejövetelt rendez. 
 

10. Hirdetmények elhelyezése 
 

12. § 
 

Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, aki reklámhordozót köztéri szobron, 
emlékművön, szökő- és díszkúton, közterületen álló fán, utcai berendezési tárgyon, épületek 
falain, kerítésein és kapuin – kivéve a közterület-kezelője által engedélyezett hirdetőtáblát – 
helyez el. 
 
 

11. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos szabályok megsértése 
 

13. § 
 
Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, aki az üzlet nyitvatartási idejéről, az 
abban bekövetkezett változásokról a kereskedelmi hatóságot, valamint a vásárlókat nem 
tájékoztatja. 



  
 
 

12. Települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő magatartások 
 

14. § 
 

(1) Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, aki 
a) a kötelező települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást nem veszi 

igénybe, 
b) a szemétgyűjtő edénybe folyékony, mérgező, környezetszennyező, robbanó anyagot 

vagy egyéb olyan anyagot helyez el, amely veszélyezteti az elszállítással foglalkozók 
vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét, 

c) nem gondoskodik a szemétgyűjtő edény és környéke tisztántartásáról, 
d) a kötelező közszolgáltatás szünetelése érdekében valótlan bejelentést tesz, 
e) a kötelező közszolgáltatás díjának mérséklése érdekében kérelmében valótlan 

adatokat tüntet fel. 
 
(2) Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, aki szennyvizet, eldugulás vagy 

rongálódás okozására alkalmas anyagot a csapadékvíz lefolyó utcai aknába, vagy a 
csapadékelvezető árokba önt. 

 
13. A Városi Strand használata 

 
15. § 

 
Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, aki a Városi Strand házirendjét nem 
tartja be. 

 
14. Záró rendelkezések 

 
16. § 

 
 

(1) E rendelet 2017. október 15-én lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról szóló 

24/2013. (IX.23.) önkormányzati rendelet. 
 
Tapolca, 2017. október 6. 
 
 
 
                                Dobó Zoltán                             dr. Németh Mária Anita 
        polgármester                   jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

HATÁSVIZSGÁLAT 
 

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 
továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint: 
 
17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati Ör. esetén a 
helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...] 
 
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményeit, és 
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket”. 
 
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról szóló _/2017. (_._) 
önkormányzati rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a 
Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 
 
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 
aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
A Tervezet elfogadásának társadalmi hatása remélhetőleg az lesz, hogy a városlakók, városba 
látogatók komfortérzetét, biztonságérzetét sértő magatartások, cselekmények száma 
csökkenni fog.  
 
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti hatása, hogy a közterületi szemeteléssel 
kapcsolatos új tényállások szankcionálása, az üzletek tulajdonosainak, üzemeltetőinek 
felelősség tétele révén csökkenni fog közterületeinken a szemét, hulladék. 
 
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
A Tervezet elfogadása adminisztratív többletterhet jelent, hiszen a tényállást megvalósítókkal 
szemben a rendeletben szabályozott eljárásrend szerint le kell folytatni az eljárást. 
 
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
A Tervezet megalkotásának elmaradása törvényi szankciót nem von maga után, azonban a 
városban sajnálatos módon feltűnőbbé váló deviáns, a közösség többségét zavaró 
magatartásformák elszaporodhatnak. 
 
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
A Tervezet elfogadása esetén a Ör. alkalmazása a jelenlegihez képest többlet pénzügyi és 
személyi feltételt igényel. A rendelet előírásainak hatékony és következetes betartásához 
szükséges a közterület-felügyelet létrehozása.  
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