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Tárgy:  Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

szóló rendelet módosítására  

 

 
 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 
 
Készítette:   Fetterné Ferenczy Beatrix osztályvezető 
                             
 
Egyeztetve: dr. Udvarhelyi István jegyző 
  
    
Ellenőrizte: dr. Papp Judit aljegyző 
  
 
Tárgyalja: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
 
  
 
 

 

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 

A rendeleti javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 
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E L ŐT E R J E S Z T É S 
 

 

Tárgy:  Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló rendelet módosítására 

 
 

      Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Jelen előterjesztésben a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló rendelet módosítására teszünk javaslatot. 
 
A szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól szóló 46/2001 (XII.27.) BM rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) szabályozza a fürdést. A Rendelet kimondja, hogy a folyóvizekben (folyók, 
állandó és időszakos vízfolyások, holtágak) és állóvizekben (mesterséges és természetes tavak), 
továbbá vízi létesítmények (csatornák) vizében (a továbbiakban együtt: szabad vizek) fürödni azokon 
a helyeken szabad, amelyek nem esnek tiltó rendelkezés alá, illetve külön jogszabály szerint kijelölt 
fürdőhelynek minősülnek. Nem minősül fürdésnek a gépi berendezéssel vagy más módon meghajtott 
vízi sporteszköz használata. Tilos fürdeni vízisportpályák területén és 100 méteres körzetében. 

Szabad vizekben fürödni azokon a helyeken szabad, amelyek nem esnek tiltó rendelkezés alá, illetve 
külön jogszabály szerint kijelölt fürdőhelynek minősülnek. Bármennyire is csábító a hűsítő víz, az 
OMSZK tó teljes szakaszán tilos fürödni, mert veszélyes. A tavon működő kötöttpályás vízisí és 
wakeboard pálya miatt fürdőzés feltételei nincsenek meg. Sajnos minden figyelmeztetés ellenére 
még mindig sokan fürdenek a tóban. 

A rendelet módosításával Budakalász Város Önkormányzata biztosítja, hogy az OMSZK tó vízfelületét 
csak az engedélyezett sport tevékenységekre lehessen használni. Az ettől eltérő használat 
szankcionálható lesz. 

A fentiek alapján szükséges nevesíteni, hogy az OMSZK tóban tilos a fürdőzés. 

 
 

 

                                    Rendeletalkotási javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendeletének módosításáról szóló 
rendeletét. 

 
 

Budakalász, 2018. július 23. 
 

Rogán László  
polgármester 



Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
/2018.( VII…...) számú rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 
11/2015.( IV.30.) számú rendelet módosításáról 

 

Budakalász 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 (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről a 

következőket rendeli el: 

 
1.§ 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 

11/2015.( IV.30.) számú rendelet 6.§ (1) bekezdése az alábbi n) ponttal egészül ki: 

 

 „OMSZK tóba bemegy, kivéve, aki a kötöttpályás vízisí és wakeboard pálya használata céljából a 

vízfelületen, vagy a vízben tartózkodik.” 

 

Záró rendelkezés 

2. § 

Ez a rendelet 2018. július 28. napján lép hatályba. A rendelet a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti.  

 

 Rogán László      dr. Udvarhelyi István 
 polgármester       jegyző 
 

Záradék:  

A rendeletet a Képviselő-testület a 2018. július 26-i ülésén fogadta el. Kihirdetése 2018. július 27. 

napján megtörtént.  

 

dr. Udvarhelyi István 

jegyző 

 

 

 

 

 

 



A közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről  szóló 

rendelet módosítás indokolása 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései alapján a jogszabályok előkészítése során 

a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes 

hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, valamint a jogszabály 

tervezetéhez indokolást csatol és jogszabálytervezetet véleményezteti az érintett hatóságokkal is. A 

törvényi előírásoknak megfelelően az alábbiakban bemutatásra kerül a tárgyi rendelet előzetes 

hatásvizsgálata, indoklása és a jogszabálytervezet előzetes véleményezése. 

Részletes indokolás 

 
A rendelet 1.§-a a  „közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartások” bekezdést 

egészíti ki az OMSZK tó vízének használatával kapcsolatosan 

 A rendelet 2.§-a a rendelet záró rendelkezéseit tartalmazza 

 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 

rendelet módosításának előzetes hatásvizsgálata 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései alapján a jogszabályok előkészítése során 

a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes 

hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, valamint a jogszabály 

tervezetéhez indokolást csatol és jogszabálytervezetet véleményezteti az érintett hatóságokkal is. A 

törvényi előírásoknak megfelelően az alábbiakban bemutatásra kerül a tárgyi rendelet előzetes 

hatásvizsgálata, indoklása és a jogszabálytervezet előzetes véleményezése. 

Rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

A rendelet módosításával Budakalász Város Önkormányzata biztosítja, hogy a z OMSZK tó vízfelületét 

csak az engedélyezett sport tevékenységekre lehessen használni. Az ettől eltérő használat 

szankcionálható lesz. 

Rendelet környezeti és egészségi következményei: 

A rendelet elfogadásának a környezetre nincsen hatása, ugyanakkor csökken a balesetveszély. 

Rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A rendelet módosítása nem ad megnövekedett feladatot a városrendészetnek 

Rendelet a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

A rendelet módosításának elmaradása esetén nem szankcionálható az engedélytől eltérő fürdőzés, 

vízbe belépés 

Rendelet a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

Rendelet módosításában foglaltak végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti feltételek 

rendelkezésre állnak a rendeletben foglaltak végrehajtásának pénzügyi kiadása, követelménye az 

Önkormányzat szempontjából nincs. 


