Bánk Község Önkormányzat Képviselő – testületének
9/2013. (VI.10.)
Önkormányzati RENDELETE
a közterületek és a Bánki-tó használatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában és 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el.
1.§ A közterületek és a Bánki-tó használatáról szóló 15/2004. (XI.18.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 11.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„(1) Fürdőzni és strandolni kizárólag a kijelölt fürdőhelyen lehet. A kijelölt fürdőhelyen kívül
egyéb területen fürdőzni tilos és életveszélyes. A tó körüli sétány területe és a tó körüli
zöldterület strandolásra, piknikezésre, napozásra nem használható. A kijelölt fürdőhelyen
kívül az önkormányzat által bójákkal kijelölt úszóterületen kizárólag saját felelősségre
lehet úszni. A kijelölt fürdőhelyen kívül történő úszásért az önkormányzatot felelősség
nem terheli. A kijelölt úszóterületen kívül egyéb helyen úszni tilos.”
2.§. Ez a rendelet 2013. június 15-én lép hatályba.
Bánk, 2013. június 5.

Ivanics András
polgármester

Torma Andrea
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2013. június 10-éán

Torma Andrea
jegyző

1

a 9/2013. (VI.10.) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a
a közterületek és a Bánki-tó használatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés e) pontja értelmében a helyi képviselőtestület
gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat. Magyarország
Alaptörvénye (2) bekezdése értelmében feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által
nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás
alapján önkormányzati rendeletet alkot.
A település közterületei, valamint a Bánki-tó az önkormányzat tulajdonában áll. Bánk Község
Önkormányzat képviselő-testülete a közterületek és a Bánki-tó használatáról a 15/2004. (XI.18.)
önkormányzat rendeletet alkotta, melyben meghatározásra került a Bánki-tó és a Tóparti sétány
használatának rendje, szabályai.
A képviselő-testület – mint a tulajdonosi jogok gyakorlója – hatáskörében áll a mind a közterületek,
mind a tulajdonát képező Bánki-tó használati rendjének és szabályainak módosítása.

Részletes indokolás
1.§-hoz
A 15/2004. (XI.18.) önkormányzat rendeletet 11.§ (1) bekezdése a felmerült lakossági és üdülős
igények alapján rögzíti, hogy úszásra a kijelölt fürdőhelyen kívül a bójákkal kijelölt úszóterület is
igénybe vehető. Az önkormányzat, valamint a bánki-tó strand üzemeltetője a tó teljes területére
úszómestert, vagy vizimentőt nem tud biztosítani, erre vonatkozóan jogszabály kizárólag a
fürdőhelyként kijelölt területre vonatkozóan írja elő a megfelelő ismerettel és végzettséggel
rendelkező személy biztosításának kötelezettségét, ezért a kijelölt fürdőhelyen kívül történő úszás
(vagyis a kijelölt úszóterületen történő úszás) kizárólag az úszó saját felelősségére történhet, az
önkormányzatot a fürdőhelyen kívül történő biztonságos úszás feltételeinek megteremtése tekintetében
felelősség nem terheli.
2.§-hoz
A rendelet a 2013. június 15-én lép hatályba, és miután beépül az alaprendeletbe, a módosító rendelet
a törvény erejénél fogva a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
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