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Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2012. november 27-i ülésére 

7. napirend: 
 
Tárgy:  A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások szabályozásáról 

szóló 14/2012. (IV. 25.) Ök rendelet módosítása 
 
 
Előterjesztő:    Göndörné Frajka Gabriella jegyző 
 
Előkészítő:   Göndörné Frajka Gabriella jegyző 
 
Szavazás módja:   minősített többség 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Ez év elején fogadta el a Képviselő-testület a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások 
szabályozásáról szóló Önkormányzati rendeletet. Az azóta bekövetkező jogszabály változások, illetve 
a rendelet alkalmazása kapcsán az alábbi módosításokat célszerű elvégezni. 
 
Az Ötv.-ben foglaltak alapján akár százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírságot, valamint 
ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot lehet kiszabni a tiltott, közösségellenes magatartás 
elkövetőjével szemben.  
 
A közigazgatási bírság és a helyszíni bírság alkalmazásának eljárásjogi alapjait a Ket. teszi lehetővé. A 
közigazgatási bírság kiszabása a Ket. 94/A. §-ban foglalt eljárási szabály szerint történik, amely 
tartalmazza az eljárás során alkalmazandó főbb szabályokat és a bírság kiszabása során figyelembe 
veendő mérlegelési körbe tartozó tényezőket, így különösen: a jogsértéssel okozott hátrányt, ideértve a 
hátrány megelőzésével, elhárításával, helyreállításával kapcsolatban felmerült költségeket, illetve a 
jogsértéssel elért előny mértékét; a jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatóságát; a jogsértéssel 
érintettek körének nagyságát; a jogsértő állapot időtartamát; a jogsértő magatartás ismétlődését és 
gyakoriságát; a jogsértést elkövető eljárást segítő, együttműködő magatartását, a jogsértés gazdasági 
súlyát.  
A Ket. értelmében, ha önkormányzati rendelet lehetővé teszi, azoknál a jogsértéseknél, amelyek 
esetében közigazgatási bírság kiszabásának van helye a hatóság helyszíni bírságot szabhat ki, ha a 
helyszíni intézkedés alkalmával az ügyfél a jogsértést teljes mértékben elismerte. Az ilyen bírság 
kiszabására – a javaslat szerint – Újhartyán Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 
közterület-felügyelője lesz jogosult. 
 
2012. október 1-én életbe lépett az élelmiszerláncról és a hatósági felügyeletről szóló 
törvénymódosítás. A törvény módosítás nyomán október 1. után hatályukat vesztik az állattartási 
övezetekre vonatkozó és az állatszámot korlátozó vagy tiltó helyi rendeletek. Ennek megfelelően kell 
módosítani a tiltott kirívóan, közösség ellenes magatartások szabályozásáról szóló rendeletet is.   
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbiak szerint módosítsa a tiltott, közösségellenes 
magatartásokról szóló 14/2012. (IV. 25.)  önkormányzati rendeletet. 
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Újhartyán Község Önkormányzatának 
/2012. (XI. 27.) ÖK. rendelete 

a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló 14/2012. (IV.25) 
rendelet módosításáról 

  
Újhartyán Község Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt 
eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX törvény 51. § (4) bekezdésében, 143.§ (4) bekezdésében, valamint a szabálysértésekről, 
a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. 
§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 

A rendelet 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  

2. § (1) E rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben 
helyszíni intézkedés alkalmával, annak elismerése esetén ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, 
egyéb esetben százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki, amely az önkormányzat 
saját bevételét képezi. 

 
2. § 

 
A rendelet 6. § (1) bekezdés e) pontja hatályát veszíti. 

 
3. § 

 
A rendelet 19. § e) és f) ponttal egészül ki: 
 
e) a 24/2012. (XI.05.) önkormányzati rendeletben szabályozott üzletek éjszakai nyitvatartási rendjét 
megszegi. 
 
f) a nyitvatartási időben nem tesz meg minden tőle telhetőt azért, hogy a vendéglátó ipari egységben, 
illetve a környékén lévő közterületen tartózkodó vendégek viselkedésükkel ne zavarják indokolatlanul 
a környék lakóinak nyugalmát. 
 

4.§ 
 

Záró rendelkezések 
 
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Újhartyán, 2012. november 28. 
 
 
 
                               Schulcz József                                         Göndörné Frajka Gabriella 
                                  polgármester                                                         jegyző 
 
 
 
Kihirdetve: 2012. november 28. 
                         Göndörné Frajka Gabriella  
                                                                                                                jegyző 


