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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 
8/2021. (III. 8.) 

önkormányzati rendelete  
  

a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2013. (III. 4.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-

ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány elleni 

védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 8. § (2) bekezdésében és 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a 

Közgyűlés tagjainak véleményét kikérve a következőket rendeli el: 

 
 

1. § 
 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: R.) 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt lefolytatott 

eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, és a 

közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény rendelkezései 

alkalmazandók az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.” 

 
2. § 

  

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

(2) Hatályát veszti a R. 9. §-a. 

 

 

Kaposvár, 2021. március 3. 
 

 

 

 

  Szita Károly     dr. Csillag Gábor 
  polgármester                jegyző 

 

 

 



2 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 
a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2013. (III. 4.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2021. (III. 8.) önkormányzati 
rendeletének 

 
Indokolása 

 
 
 

Általános indokolás 
 

A rendelet megalkotásának indoka, hogy a törvényi felhatalmazó rendelkezés kereteit túllépő 

önkormányzati szabályozás elkerülése érdekében a közterületi szeszesital fogyasztását 

közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartássá minősítő rendelkezést hatályon 

kívül kell helyezni, ezen kívül egy központi jogszabályra hivatkozó rendelkezés módosítása is 

szükségessé vált. 

 

 

Részletes indokolás  
 

1. §-hoz 
 

A központi jogszabályra hivatkozó rendelkezés aktualizálását tartalmazza. 

 

 

2. §-hoz 
 

(1)  A rendelet hatályát állapítja meg. 

(2)  A közterületi szeszesital fogyasztását közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartássá minősítő rendelkezés hatályon kívül helyezése. 
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TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 
 

Rendelet címe: a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Rendelet valamennyi jelentős hatása, különösen 
Társadalmi, gazdasági  

hatás: 
Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi 

következmények: 

Adminisztratív  

terheket befolyásoló hatás: 

Egyéb hatás: 

 

nem változik nem jelentős  

 

nem változik 

 

nem jelentős 

 

nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: a jelenleg hatályos szabályozás nincs összhangban a törvényi rendelkezéssel. 

 
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:  formai törvénysértés. 

 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
Személyi: Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

rendelkezésre áll 

 

rendelkezésre áll rendelkezésre áll rendelkezésre áll 

 


