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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Több lakossági panasz érkezett azzal összefüggésben, hogy a KRESZ Parkban található 
kültéri fitness eszközök, futópálya és a felette található rekortán borítású sportpálya 
környezetében, valamint az Arborétumban, és az ott lévő erdei futópálya nyomvonalán 
rendszeresen dohányoznak.  
 
Ennek ténye rendkívül sajnálatos, ráadásul a sportolók megkérték a dohányzókat, hogy 
legyenek rájuk tekintettel, de a helyzet nem változott. Szomorú, hogy nem evidens egyes 
helyi lakosok számára, hogy mely esetekben kellene kerülni a dohányzást. Számos 
hasonló jelenséget is meg lehet említeni, ahol a közjó érdekében kizárólag az egyén 
tehetne pusztán azzal, hogy tartózkodik bizonyos magatartástól (pl: hétvégén a zajkeltő 
fűnyírás, flexelés és fűrészelés; hulladékok, bontási törmelékek közterületre helyezése, 
stb.).  
 
Az általános dohányzási tilalmakat a nemdohányzók védelméről szóló törvény 
szabályozza. Ennek értelmében tilos a dohányzás - többek között - a közterületi 
játszótereken, továbbá a játszóterek külső határvonalától számított 5 méteres távolságon 
belül, és a közösségi közlekedési várakozóhelyek esetén azok külső határvonalától 
számított 5 méteres távolságon belül. A fent említett területegységet nem lehet egy 
játszótérnek tekinteni a jogalkalmazás során, csupán a KRESZ Parkon belül és az 
Arborétumban (Kincses Park) található egy-egy játszótér, amelyekre az általános 
szabály vonatkozik. 
 
A törvény nem tér ki minden olyan közterületi esetre, ahol a dohányzás zavaró hatású 
lehet, így felhatalmazást adott az önkormányzatoknak arra, hogy a rendeletükbe további 
nemdohányzó közterületeket jelölhetnek ki. Ennek megfelelően javasolom, hogy az 1. 
számú mellékletben található jogszabálytervezettel módosítsuk a közterület 
használatáról szóló önkormányzati rendeletünket. Egyéb közösségi célok érdekében 
sem indokolt megengedni a dohányzást az Arborétumban, hiszen ott található még a 
Díszpolgárok Sétánya, a Kincses Park Játszótér, egy kutyafuttató és számos olyan 
terület, ahol családi programok is megvalósíthatóak.  
 
A dohányzási korlátozás hatókörét úgy kell meghatározni, hogy az egyértelmű legyen 
minden érintett számára, továbbá ez alapján világos és szembetűnő felhívó táblákat 
tudjon kihelyezni a közterületek kezelője. A törvény a nemdohányzó közterület 
figyelemfelkeltő és egyértelmű közterületi megjelölésére helyezi a hangsúlyt. 
Érthetőnek kell lennie azok számára is, akik nem rendelkeznek kellő helyismerettel. Így 
a táblákon történő világos, egyértelmű és megfelelően szemléltetett felhívás elkészítése 
és kihelyezése a Városgondnokságra hárul, azok betartatása pedig a közterület-
felügyelőkre.  
 
A KRESZ Park és a felette lévő sportpálya területének a lehatárolása kapcsán 
kézenfekvő lett volna úgy meghatározni a határvonalat,hogy az a járda belső szegélye 
legyen. Ugyanakkor a gyephézagos parkolók kikerülése érdekében pont a futópálya 
egyik szakasza mellett halad közvetlenül az új járda, amely túl közel van ahhoz, hogy 



ott már megengedjük a dohányzást. Így ezen területegységgel kapcsolatban 
átgondoltabb megoldást kell rögzíteni a rendelettervezetben. Az Arborétumhoz tartozó 
helyrajzi számok többsége a parkosított, fásított területeket fedi le, de van olyan is, 
amely az Alkotmány utca páratlan oldalán található lakóházakkal és az Arborétum zöld 
területeivel is érintkezik. Egy alapvető és mindenki számára egyértelmű ismérve van az 
Arborétumnak, hogy parkosított, fásított. Bármely irányból közelítjük, érzékelhető a 
kiterjedése. Keleti irányban található még zöld terület az Arborétum mellett, de az 
gondozatlan és egy köves út határolja el a Kincses Park játszótér területétől. Ezen 
tényektől függetlenül a rendelettervezet egy olyan új mellékletet is beépít a helyi 
jogszabályba, amely egyértelműsíti a leírtakat. 
 
A rendelettervezettel összefüggésben el kell végezni a jogalkotásról szóló törvény 
szerinti előzetes hatásvizsgálatot. Az ott felsorolt kategóriák közül a jogszabálytervezet 
megalkotásának a szükségességét, az alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, 
tárgyi és pénzügyi feltételeket, továbbá a társadalmi, környezeti és egészségi 
következményeit kell vizsgálni. 
 
A megalkotás szükségességét helyi lakossági igény támasztja alá, sajnálatos módon 
ilyen eszközökkel kell helyettesíteni a konstruktív emberi hozzáállást. A 
rendelettervezet alkalmazásának első üteme a Városgondnokságot érinti, ahol adott 
minden személyi, tárgyi és pénzügyi feltétel ahhoz, hogy a megfelelő táblák 
kikerüljenek, és a későbbiekben ellenőrizzék ezek állapotát. A jogalkalmazás második 
üteme pedig a közterület-felügyelőkre hárul, ha valaki nem tartja be a tilalmi 
szabályokat. A legoptimálisabb az lenne, ha az új helyi szabály hatálybalépését követően 
mindenki tiszteletben tartaná azokat. A környezeti és egészségi hatások tekintetében 
értelemszerű pozitív eredményei lesznek annak, ha nem füstölnek az ott sportolók vagy 
a szabadidejüket másképp eltöltő emberek orra alá.  
 
A rendelettervezet alkalmazásához felkészülési időt kell biztosítani, egyrészt a táblák 
kihelyezése, másrészt az új helyi szabályok megismertetése érdekében. Javasolom, hogy 
2020. november 2-án (hétfőn) lépjen hatályba a módosítás.  
 
Kérem, hogy fent leírtakat a rendelettervezet indokolásaként is vegyék figyelembe 
azzal, hogy értelemszerűen módosítani kell az alaprendelet bevezető részét is a pontos 
jogalkotási felhatalmazás rögzítése érdekében.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a bizottsági vélemények 
figyelembevételével döntsön a rendelettervezetről! 
 
 
 
Komló, 2020. szeptember 17. 
 
                           Polics József 
                 polgármester 



1. számú melléklet                                                                                            Rendelettervezet 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

../2020. (…..) 
ö n k o r m á n y z a t i    r e n d e l e t e 

A KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 19/2011. (VI.24.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. §  
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról 
szóló 19/2011. (VI.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a 13. § tekintetében a 
mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a 14. § tekintetében a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2/A. 
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:” 

 
2. § 

 
 

A Rendelet 10. cím 14. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„10. Nemdohányzó közterületek kijelölése 
14. § 

 
(1) Tilos dohányozni, elektronikus cigarettát vagy dohányzást imitáló elektronikus 

eszközt használni (a továbbiakban: dohányozni vagy dohányzás) a Kresz Park és 
futópálya, továbbá a felette lévő sportpálya területén, valamint az ezekhez 
kapcsolódó parkolók és a futópályát közvetlenül érintő járdaszakasz területén, 
egészen a csatlakozó közterületi járdák belső szegélyéig terjedő területeken. 

 
(2) Tilos a dohányzás az Arborétum területén. 
 
(3) Az (1)-(2) bekezdésben körülírt területek térképen történő lehatárolását, és a 

kapcsolódó helyrajzi számokat a 2. melléklet tartalmazza.” 
 



 
3. § 

 
A Rendelet az 1. melléklettel egészül ki. 

 
4. § 

 

Ez az önkormányzati rendelet 2020. november 2-án lép hatályba. 
 
Komló, 2020. szeptember 24. 
 
 
 
  dr. Vaskó Ernő    Polics József 
                     címzetes főjegyző                                    polgármester 
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