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6.)

Tisztelt Képviselő-testület!
Az alábbiak szerint javaslatot teszek Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének a közterületek használatáról szóló 26/2012. (VII. 6.) önkormányzati
rendeletének módosítására.
1. A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának,
forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény (a
továbbiakban Törvény) 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:
„A dohányzás számára kijelölt helyek kivételével - a (3) bekezdésben foglalt
eltéréssel - nem szabad dohányozni
a) közforgalmú intézménynek a nyilvánosság számára nyitva álló
helyiségeiben,
b) közösségi közlekedési eszközön,
c) munkahelyen,
d) közterületnek minősülő
da) a gyalogosforgalom számára nyitva álló aluljárókban és egyéb, zárt
légterű közforgalmú közlekedő összekötő terekben, valamint közterületi
játszótereken, továbbá a játszóterek külső határvonalától számított 5 méteres
távolságon belül,
db) a közforgalmú vasúti szolgáltatás nyújtására szolgáló vasúti üzemi
létesítmények és a vasúti pálya tartozékainak személyforgalom számára
megnyitott területein, közösségi közlekedési eszköz igénybevételének céljából
létesített, illetve erre kijelölt megállóban, várakozó helyen, illetőleg
helyiségben, valamint nyílt légterű megálló, várakozó hely esetén annak külső
határvonalától számított 5 méteres távolságon belül, azzal, hogy ha a
dohányzási korlátozás alá tartozó terület külső határvonala nem állapítható
meg egyértelműen, akkor a dohányzás a megállót vagy várakozó helyet
kijelölő táblától vagy más jelzéstől számított 5 méteres sugarú körnek
megfelelő körzetben tilos.”
A fentiek következtében a városban működő egyes gazdálkodó szervezetek (főként
vendéglátóhelyek) a dohányzásra a közterületet jelölték ki. Tekintettel arra, hogy
ennek következtében a dohányzók gyakran a közterületet szennyezik, javaslom,
hogy tegyük engedély-kötelessé a közterület dohányzóhelyként történő igénybe
vételét.
Javaslom, hogy az érintett szervezetek a közterület-használati engedély iránti
kérelmet a módosító rendelet hatályba lépését követő 45. napig nyújtsák be. A
határidő lejártát követően az érintett szervezetet a közterület fenti használatától el
kell tiltani.
2. A
közszolgáltató
hulladékgazdálkodási
tevékenységéről
és
a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 438/2012.
(XII. 29.) Korm. rendelet 4.§ (2) bekezdése értelmében az ingatlantulajdonos a

települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt az ingatlanon belül tartja, azt
közterületen tartósan csak közterület-használati engedély birtokában helyezheti el.
Nem tekinthető tartós közterület használatnak a gyűjtőedény ürítési célból történő
közterületre helyezése.
A kérelem benyújtásának határidejét a fentieknek megfelelően javaslom
megállapítani.

Kérem a tisztelt képviselő-testülettől a rendelettervezet elfogadását!

Szabó Loránd
polgármester

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
……../2013.(…….) rendelete
a közterületek használatáról szóló 26/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 54.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdésének 2. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1.§
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatáról
szóló 26/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 11. §-a
következő (5) kezdéssel egészül ki:
„(5) A rendelet …./2013. (…./…..) önkormányzati rendelettel módosított 2.
mellékletében foglaltak végrehajtása érdekében a közterület használója az engedély
iránti kérelmet a …./2013. (…./…..) önkormányzati rendelet hatályba lépését követő
45 napon belül köteles benyújtani az engedélyezésre jogosultnak.”
2.§
A Rendelet 2. melléklete az alábbi rendelkezésekkel egészül ki:
"15. Közterület dohányzásra kijelölt helyként történő igénybe vétele;
"16. Hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény tartós elhelyezése.”
3.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
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