
CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

18/2014. (VII.18.) önkormányzati rendelete 

a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről, valamint a közterületek 
bontásáról szóló 26/2008. (IX.3.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Celldömölk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésben, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250.§. (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásáról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 179/A.§. (2) bekezdésében foglalt 
feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 

 

1. § 
 

A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről, valamint a közterületek bontásáról 
szóló 26/2008. (IX.3.) önkormányzati rendelet a következő 2/B §-sal egészül ki: 

„ 2/B. §. 

(1) A képviselőtestület közrend, a közbiztonság, a közegészség és a kulturális értékek 
védelme érdekében a Celldömölk város közigazgatási területén lévő közterületek 
alábbi meghatározott részeit jelöli ki olyan területként, ahol az életvitelszerűen 
megvalósuló közterületi tartózkodás - a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról 
és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény szerint- jogellenes 
cselekménynek minősül: 

a) A közösségi közlekedési eszköz igénybevételének céljából létesített 
vagy erre kijelölt tömegközlekedési megálló, állomás, valamint a 
megállóhelyeknél létesített utas váróhely, továbbá az azok jogszabály 
szerint meghatározott területi határától számított 100 méteres 
távolságon belüli terület. 

b) A játszóterek, valamint az azok külső határvonalától számított 100 
méteres távolságon belüli terület 

c) A templomok, köztemetők teljes területe, valamint az ezek külső 
határvonalától számított 100 méteres távolságon belüli terület.  

d) Köznevelési, oktatási, egészségügyi intézmény elhelyezését szolgáló 
ingatlan, valamint az ezek külső határvonalától számított 100 méteres 
távolságon belüli terület. 

e) A közparkok és azok külső határvonalától számított 100 méteres 
távolságon belüli terület. 



f) Nyilvános sportpályák és azok külső határvonalától számított 100 
méteres távolságon belüli terület. 

g) Köz-vagy Államigazgatási szerv elhelyezését szolgáló ingatlan, 
valamint ezek külső telekhatárától számított 100 méteres távolságon 
belüli terület 

h) Kereskedelmi és vendéglátó egységek elhelyezését szolgáló ingatlan, 
valamint ezek külső telekhatárától számított 100 méteres távolságon 
belüli terület 

i) Ság hegy teljes területe 
 

(2) A 2/B § vonatkozásában közterület alatt a szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény szerinti 
közterületet kell érteni. 
 

2. § 
 

A rendelet a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba. 

 
 

Celldömölk, 2014. július 16. 

 
 
Fehér László        Farkas Gábor 
polgármester             jegyző 


