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  Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2012. április 24-i ülésére 

5. napirendhez 
 
 
Tárgy:   Az Önkormányzat rendeleteiben foglalt, szabálysértési eljárásra 

vonatkozó szakaszok felülvizsgálata, kirívóan közösségellenes 
magatartási szabályok meghatározása rendeletben. 

 
Előterjesztő:  Göndörné Frajka Gabriella jegyző  
 
Előkészítő:  Göndörné Frajka Gabriella  jegyző 
 
Szavazás módja:   minősített többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az Országgyűlés elfogadta a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényt, mely megszüntette az Országgyűlésen 
kívül más szervek – köztük az önkormányzatok – azon jogát, hogy szabálysértési tényállást 
rendeletben határozzanak meg. 

A törvény 254.§ (2) bekezdése előírja, hogy az önkormányzatok 2012. május 31-ig kötelesek 
hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletben meghatározott szabálysértési 
rendelkezéseket. Ez azt jelenti, hogy a helyi rendeletekben jelenleg szereplő szabálysértési 
rendelkezéseket 2012. június 1. napjától nem lehet alkalmazni. Az önkormányzatok által 
szabályozott szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezésének kötelezettsége 
ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a jövőben ezeket az eddig tiltott magatartásokat ne lehetne 
szankcionálni, – kizárólag arról van szó, hogy ezentúl ezeket nem a szabálysértési tényállások 
megsértése esetén, hanem akkor lehet szankcionálni, ha a helyi önkormányzat rendeletet alkot 
tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások szankcionálására. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51.§ (4) 
bekezdése előírja: „A helyi önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben 
meghatározhat tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokat. A helyi önkormányzat 
képviselő-testülete e magatartás elkövetőjével szemben önkormányzati rendeletben 50.000,- 
Ft-ig terjedő pénzbírság (igazgatási bírság) kiszabását rendelheti el.” 

A törvény 143. § (4) bekezdés e) pontja felhatalmazza a helyi önkormányzat képviselő-
testületét, hogy rendeletben határozza meg a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokat 
valamint a magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályait. 

A rendelet-tervezet megalkotásakor áttekintésre került az önkormányzat valamennyi rendelete 
abból a szempontból, hogy melyik rendelet tartalmaz jelenleg szabálysértési rendelkezéseket. 
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Szabálysértési tényállás 
tartalmazó rendelet 
megnevezése 

Rendeletben foglalt hatályon kívül helyezendő 
rendelkezések  

4/ 1994. ( VI.02) sz. ÖK.  
Rendelete a helyi címer és 
zászló alapításáról és 
használatának rendjéről 

10.§. Aki az önkormányzat jelképeit jogosulatlanul, az 
engedélytől eltérő vagy a közösséget sértő módon 
használjafel, szabálysértést követ el és 10.000 Ft-ig terjedő 
pénzbírsággal súlytható.  

3/2002. ( III. 18) sz. 
RENDELETE a közterület 
használatáról és a közterület 
rendjéről  

17.§.(1) Aki a közterületet az e rendeletben előírt engedély 
nélkül vagy attól eltérő módon, illetve azt meghaladó 
mértékben használja, a rendeletben megfogalmazott 
kötelezettségeket megszegi , szabálysértést követ el és 
harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.   

     

           

(2) A szabálysértési törvény alkalmazásával el kell kobozni 
azt a dolgot, amellyel a jogellenes közterület-használat 
megvalósult, illetve amelyre nézve az (1) bekezdésben 
meghatározott szabálysértést elkövették.  

     

  
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a 
közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki.  

     

  

(4) A szabálysértési eljárás kezdeményezése nem mentesít a 
közterület-használati díjfizetési, illetve a közterület eredeti 
állapotába történő helyreállítására vonatkozó kötelezettség 
alól.  

4/2009 (IV. 08.) sz.  ÖNK 
rendelete a község 
környezetvédelméről 

III. fejezet Szabálysértési rendelkezések 39.§. (1) Aki e 
rendeletben foglalt szabályokat megszegi szabálysértést 
követ el, és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal 
sújtható.  

6/2002.(VII.19.) számú 
rendelete a 6 tonnánál 
nagyobb össztömegű 
járművek súlykorlátozásáról 
szóló helyi közútra történő 
behajtásáról szóló rendelet 

7.§. (1) Aki a jelen rendeletben foglaltakat nem tartja be, az 
szabálysértést követ el, mely minden esetben a szabálysértési 
eljárást von maga után.  
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7/2004. (III.25) sz. rendelete a 
települési szilárd hulladék 
kezelésével kapcsolatos 
közszolgáltatásról 

IV. Fejezet 20.§. Szabálysértést követel el, és 30.000.-Ft ig 
terjedő pénzbírsággal sújtható, aki: 
 
(1) a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást – a 
4.§ (5) bekezdés szerinti szünetelés kivételével- nem veszi 
igénybe, 
 
(2) háztartási hulladékot felhalmoz vagy közterületre, illetve 
más ingatlanára a jelen rendeletben meghatározott 
feltételektől eltérő módon kihelyez, 
 
(3) települési szilárd hulladék ártalmatlanítását nem a jelen 
rendeletben meghatározott telephelyen végzi, 
 
(4) a hulladék gyűjtő edényben visszamaradt szemetet nem 
üríti ki és a gyűjtőedényt nem teszi használhatóvá, 
 
(5) a hulladékgyűjtő edény tisztántartási és fertőtlenítési 
kötelezettségét elmulasztja, 
 
(6) hulladékgyűjtő edényt rendeltetésétől eltérően használ, 
nem háztartási hulladékot rak a gyűjtőedénybe, rothadó, 
bűzös hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról nem 
gondoskodik, 
 
(7) a közterületen elhelyezett hulladékot kiönt, 
 
(8) háztartási hulladékkal kapcsolatos szolgáltatást 
jogosulatlanul vesz igénybe, 
 
(9) a gyűjtő edény mellé – a szolgáltatóról vásárolt, jelzett 
zsák kivételével – hulladékot helyez ki, 
 
(10) gyűjtőedény beszerzési  kötelezettségének határidőre 
nem tesz eleget. 

 
Szabálysértés  

   
25. §.  

   
   
(1) Szabálysértési eljárás a jegyző hatáskörébe tartozik.  
   
(2) Szabálysértés tetten ért elkövetőjét a Dabasi 
Rendőrkapitányság, vagy a Községi Önkormányzat helyszíni 
bírságolási jogkörrel felruházott dolgozói helyszíni bírsággal 
sújthatják.  
   

11/2004.(IX.15.) sz. Rendelet 
a Helyi állattartás 
szabályairól 
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(3) Szabálysértést követel – ha magasabb szintű jogszabály 
eltérően nem rendelkezik -  és 30.000.- Ft-ig terjedő 
pénzbírsággal sújtható:  
   
a.)    aki az 1. sz. mellékletben meghatározott állattartási 
védőtávolságokra vonatkozó rendelkezéseit megszegi,  
b.)    aki engedély nélkül 9. §.(1) bekezdésében 
meghatározott állatnál többet tart,  
c.)    aki a 16. §-. (19 és (2) bekezdésében meghatározott 
számú ebeknél többet tart,  
d.)   aki a közterületen illetve közös használatú 
helyiségekben keletkezett állati szilárd ürüléket nem távolítja 
el haladéktalanul,  
e.)    aki a 21. §. (1) és (2) bekezdésében meghatározott 
számú macskánál többet tart,  
f.)     aki az állati hulladék ártalmatlanításáról nem 
megfelelően gondoskodik.  
26.§.  A pénzbíraság megfizetése nem mentesít az egyéb 
jogszabályokban meghatározott kötelezettségek alól.  
   
   
5.§. (7) bek. B.) Azzal szemben, aki nem hajlandó fizetni, az 
ötszörös értéket szabálysértési eljárást kell kezdeményezni.  

12.§.  
   
(1)     Akik az e rendeletben foglalt piacok tartására, azon 
való részvételére, illetve árusításár, szolgáltatás nyújtására 
vonatkozó szabályokat megszegi szabálysértést követ el. és 
30.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.   
   

(2)     Szabálysértést követ el és az (1) bek-ben foglalt 
pénzbírsággal sújtható az aki:  
   

a)      helypénz fizetésénél kapott helypénz-jegyét 
másnak ismételt felhasználásra átadja,  

b)      a díjfizetés alól szándékosan kivonja magát,  
c)      máshol kapott vagy régi helypénz-jegyet 

használ,  
d)     az árut eldugta, vagy annak fajtáját nem vallja 

be,  
e)      az áruját másnak árujához rakta,  
f)       újból hozott árukat a helypénz fizetése előtt 

áruba bocsátja,  
g)      a megfizetett díjnak megfelelő területnél 

nagyobb helyet foglal el, és a különbözet megfizetését 
megtagadja  

10/2006. (IX.15.) sz Rendelet 
a helyi piacokról 

h)      az általa elfoglalt helyről áruival együtt a díj 
befizetésére történt felhívás előtt eltávozik,  
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i)        a helypénz-szedést bármilyen módon 
meghiúsítja.   

24.§  
   

(1) Aki e rendeletben meghatározott magatartási 
szabályokat, kötelezettségeket és tilalmakat megszegi - 
amennyiben súlyosabban minősülő cselekmény nem valósul 
meg - szabálysértést követ el és 10.000.-Ft-ig terjedő 
pénzbírsággal sújtható az alábbiak szerint az, aki :  
    a) az üzletek és egyéb elárusító helyek, vendéglátó 
üzletek, intézmények bejáratai  
        mellett hulladékgyűjtőt nem helyez el, illetve 
szabályszerű ürítésükről nem gondoskodik;  
    b) az ingatlanok, vendéglátó egységek, intézmények, 
szolgáltató egységek előtti  
        és közforgalmi területsáv tisztántartásáról nem 
gondoskodik;  
    c) a közterület burkolatot engedély nélkül felbontja vagy 
építési munkával  
        kapcsolatban közterületet szennyez, közterületet 
engedély nélkül vesz igénybe,  
        az építési törmeléket határidőn belül nem szállítja el;  
    d) anyagszállításnál közterület szennyezését követően 
tisztítási kötelezettségének nem  
        tesz eleget, közterületen forgalmat zavaró helyen 
gépjárművet mos vagy  
        környezetvédelmet sértő mosószer használ, illetve 
alvázmosást végez;  
    e) a rendeletben foglalt tilalom ellenére tökmagot, 
napraforgót árul, közterületi  
        rendezvények tartását követően tisztántartási 
kötelezettségének nem tesz eleget,  
        közterületet szennyez, ebek által okozott szennyeződés 
eltakarításáról nem gondoskodik,  
        síkosság elleni mentesítési kötelezettségének nem tesz 
eleget;  
    f) a közterületi, felszerelési és berendezési tárgyakat 
beszennyezi, rongálja,  
        növényekben kárt tesz, engedély nélkül fát kivág, 
zöldterületet rendeltetés-ellenesen  
        használ, kijelölt helyen kívül hirdetményt, falragaszt, 
vagy reklámot helyez el;  
    g) háztartási hulladékot nem a kijelölt helyen rak le, vagy 
az előírásokat megszegi;  
    h) hulladékgyűjtő edényt rendeltetéstől eltérően használ, 
nem háztartási hulladékot  
        rak az edénybe, rothadó és nagyon bűzös szemét 
elszállításáról és ártalmatlanításáról  

11/2002, Rednelet A 
köztisztaságról és a szervezett 
köztisztasági szolgáltatásairól  

        nem gondoskodik;  
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     i) háztartási hulladékot felhalmoz;  
     j) a szemétgyűjtő edényben visszamaradt, összefagyott 
vagy összetömörödött  
        szemetet nem üríti ki és az edényt nem teszi 
használhatóvá;  
     k) szemétgyűjtő edény tisztántartási és fertőtlenítési 
kötelezettségét elmulasztja.  
     l) az ingatlan előtti vízelvezető árkot nem ássa ki, illetve 
tisztántartásáról nem gondoskodik.  
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a 
jegyző helyszíni bírságot szabhat ki.  

6.§.  
   

(1)   Aki ez a rendelet 3.§.(1) bekezdésében és az 5.§-ában 
írottakat megszegi, szabálysértést követ el és 10.000 Ft-ig 
terjedő pénzbírsággal sújtható.  

17/1999.(IX.15.) Rendelet Az 
allergiát okozó 
gyomnövények elterjedéséről 

(2)   A szabálysértési eljárás lefolytatására Újhartyán Község 
Önkormányzata Hivatalának jegyzője hatáskörébe tartozik.  

4. §  
   

(1)     Szabálysértést követ el és 30.000.- Ft-ig terjedő 
pénzbírsággal sújtható, aki  

a)    olyan állati hulladék tulajdonosa amelyet a 
vonatkozó jogszabályok szerint el kell szállíttatni, de ezen 
kötelezettségének nem tesz eleget,  

b)    az állati hulladékot nem a jelen rendeletben 
megjelölt hulladékkezelővel, hanem más gazdasági 
társasággal vagy egyéni vállalkozóval szállíttatja el,  

18/2008.(XII.12.) Rendelet Az 
állati hulladékok 
ártalmatlanná tételével 
kapcsolatos helyi 
szabályokról 

c)     a közszolgáltatás igénybevételéért fizetendő 
díjat nem fizeti meg.  

19/2008(XII.12.) Rendelet A 
község építészeti örökségének 
helyi védelméről 

8.§. Zárórendelkezések (4) bek.(4) Aki e rendelet hatálya alá 
tartozó értékeket megrongálja, vagy megsemmisíti - és 
amennyiben a cselekménye más jogszabály szerint 
súlyosabb elbírálás alá nem esik, - szabálysértést követ el, - 
és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.  

Szabálysértési rendelkezések  
3.§.  

   
(1) Aki a Nytv. 26. § (1) bekezdésében meghatározott 
határidőn belül nem tesz eleget a lakcím bejelentési 
kötelezettségének, szabálysértést követ el.  
   

6/2012. (II.16.) Rendelet A 
lakcímbejelentés helyi 
szabályairól 

(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt 
az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.28.) 
kormányrendelet 29. § (1)-(2) bekezdésében 
meghatározottak alapján kell eljárni.  
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Elsősorban ezen rendelkezések kerültek beépítésre a rendelet tervezetbe, mint tiltott, kirívóan 
közösségellenes magatartások. Mindezeken túl beépítésre kerültek azok, amelyeket ez idáig 
helyi rendeletünk nem szabályozott, de a gyakorlati tapasztalatok alapján szükséges lehet.  

A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás miatt közigazgatási hatósági eljárásnak van 
helye, az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A közigazgatási és 
hatósági eljárás lefolytatása és a cselekmény elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50.000,- Ft-ig 
terjedő pénzbírság (igazgatási bírság) kiszabásának lehetőségét tartalmazza, de álláspontom, 
hogy ez a maximálisan kiszabható pénzbírságot jelenti. A bírság összegének kiszabásánál 
figyelemmel kell lenni a cselekmény elkövetésének körülményeire, a cselekmény elkövetője 
személyi körülményeire, szociális helyzetére, s ezek alapján differenciált pénzbírság 
kiszabása indokolt. 

Az önkormányzati törvény csak a pénzbírság felső határát szabja meg, ezért célszerű a 
legalacsonyabb összeget is meghatározni, melyet 1.000,- Ft összegben javaslok. 

Indokolt továbbá a pénzbírság alkalmazásán túl kisebb súlyú szabálysértések esetén egyéb 
intézkedés alkalmazása is, és mivel a „figyelmeztetés” intézkedés nem alkalmazható, hiszen 
az a szabálysértési eljárások során szankcióként szerepel, helyette a „feddés” mint a 
pénzbírságtól (igazgatási bírság) alacsonyabb intézkedés bevezetését javasolom.  

Feddés akkor alkalmazható, amikor a közösségellenes magatartás az elkövetés körülményeire 
tekintettel csekély súlyú, és a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetője személyi 
körülményeire is figyelemmel ettől az intézkedéstől kellő visszatartó erő várható.  

Feddés alkalmazása során Újhartyán Község Önkormányzat nevében hatáskört gyakorló 
személy kioktatja a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjét és felhívja a 
figyelmét arra, hogy a jövőben tartózkodjon tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás 
elkövetésétől. 

Kérem a rendelet-tervezet megvitatását és elfogadását. 
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Újhartyán Község Önkormányzat 
…/2012. (… . … .) önkormányzati rendelete 

   
A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások szabályozásáról 

  
  
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: 
  

I. Fejezet 
Általános szabályok 

 
1. Általános rendelkezés 

  
1.§ (1) E rendelet alkalmazásában tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásnak az a 
magatartás minősül, amely a társadalomra nem veszélyes, ezért szabálysértésnek vagy 
bűncselekménynek nem minősül, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, és azt a 
képviselő-testület e rendeletében tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásnak minősít. 
 
(2) E rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén nem alkalmazható, amelyeket 
magasabb szintű jogszabály bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősít, vagy más 
módon szankcionál. 
 
 

2.Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás miatt kiszabható jogkövetkezmények 
  

2.§ (1) Az e rendeletben meghatározott tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás 
elkövetőjével szemben ezer forinttól ötvenezer forintig terjedő pénzbírság (igazgatási bírság) 
szabható ki. 
 
(2) A kiszabásra kerülő pénzbírság (igazgatási bírság) mértékének megállapításánál 
figyelembe kell venni 

a) a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét, és 

b) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat az erre vonatkozó 
tájékoztatásra önként igazolja. 
  

 
3.§ (1) A pénzbírság (igazgatási bírság) kiszabása helyett feddés alkalmazható, amennyiben a 
közösségellenes magatartás az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú, és a tiltott, 
kirívóan közösségellenes magatartás elkövetője személyi körülményeire is figyelemmel ettől 
az intézkedéstől kellő visszatartó erő várható.  
 
(2) A feddés alkalmazásával Újhartyán Község Önkormányzat nevében hatáskört gyakorló 
személy kioktatja a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjét és felhívja a 
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figyelmét arra, hogy a jövőben tartózkodjon tiltott kirívóan közösségellenes magatartás 
elkövetésétől. 
 

II.  Fejezet 
Eljárási szabályok 

3. Az eljárás megindítása 

4.§ (1) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás miatt közigazgatási hatósági eljárást a 
közterület-felügyelő vagy a polgármesteri hivatal ügyintézője észlelése alapján,  vagy bármely 
személy vagy szervezet bejelentése alapján kell lefolytatni.  

(2) A bejelentést szóban vagy írásban, kérelem formájában bármely személy megteheti. A 
szóban tett bejelentést jegyzőkönyvbe kell foglalni. 

(3) A kérelemnek az eljárás alá vont személy ismert személyi adatainak megnevezése mellett 
tartalmaznia kell a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás helyének és idejének, továbbá 
a körülményeinek leírását, a bizonyítási eszközök megjelölésével. Amennyiben lehetőség van 
rá, a bizonyítási eszközöket csatolni kell a bejelentéshez. 

 

4. Az eljárás lefolytatása 

5.§ (1) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás miatt a közigazgatási hatósági eljárás 
lefolytatása, és a cselekmény elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik. 

 (2) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni eljárásra a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

(3) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben közigazgatási hatósági 
eljárás a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás észlelésétől számított 15 napon belül 
indítható meg. Ezt követően a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetése miatt 
eljárás nem indítható. 

 
III.  Fejezet 

Egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások 
  

5. Állattartás 
  

6.§ (1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az az állattartó, aki  
a) úgy tart állatot, hogy veszélyezteti az állat, vagy ember életét, testi épségét, egészségét, 
b) nem biztosítja az állat oly módon történő tartását, hogy az a környező ingatlanokra ne 
tudjon átjutni,  
c) úgy tartja állatát, hogy a több lakásos lakóépületek közös használatú helyiségeit, a lakások 
erkélyét, teraszát szennyezi,  
d) almos trágyát ingatlanán szabadon, fedetlenül tárol,  
e) az adott területen Újhartyán Község Önkormányzat az állatok tartásáról szóló 11/2004. 
(IX.15.) önkormányzati rendelet 16. §-ában megengedett létszámú állatnál többet tart, vagy 
olyan állatot tart, melynek tartása ugyanezen rendelet alapján nem megengedett,  
f) nem biztosítja ingatlanán az állattartási szabályok ellenőrzésének lehetőségét,  
g) a közterületen, a közforgalom céljait szolgáló épületben, valamint közforgalmú közlekedési 
eszközön a felügyelete alatt lévő állat által okozott szennyezés megszüntetéséről nem 
gondoskodik.  
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6. Szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybe vétele 

  
7.§. Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki  
a) a kötelező komplex helyi közszolgáltatás alá tartozó települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos közszolgáltatást és a komplex helyi közszolgáltatás alá nem tartozó szolgáltatást 
nem Újhartyán Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi 
közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 7/2004.(III.25.) 
önkormányzati rendeletben meghatározott módon veszi igénybe,  
b) a kötelező komplex helyi közszolgáltatás teljesítése érdekében Újhartyán Község 
Önkormányzatának a 7/2004.(III.25.) önkormányzati rendeletben előírt bejelentési 
kötelezettségének nem tesz eleget,  
c) komplex helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
szolgáltatást jogosulatlanul végez,  
d) települési szilárd hulladékot felhalmoz, vagy más ingatlanára az e rendeletben 
megállapított feltételektől eltérően kihelyez,  
e) a gyűjtőtartály űrtartalmának, továbbá mennyiségének megváltoztatása érdekében valótlan 
adatokat tartalmazó bejelentést tesz,  
f) a gyűjtőtartályban folyékony, mérgező, környezetszennyező, robbanásveszélyes vagy egyéb 
olyan anyagot helyez el, amely veszélyezteti az elszállítással foglalkozók vagy mások életét, 
testi épségét vagy egészségét,  
g) komplex helyi közszolgáltatási körbe tartozó települési szilárd hulladék Közszolgáltató 
által jogszerűen megtagadott elszállítása esetén a megtagadás alapjául szolgáló okokat a 
hulladék elszállításának újabb időpontjáig nem szünteti meg,  
h) a hulladék gyűjtésére és elszállítás céljából való átadására szolgáló tartályt nem az 
előírásoknak megfelelően tárolja, vagy nem a Közszolgáltató által biztosított tartályt 
használja,  
i) a kötelező közszolgáltatás szünetelése érdekében valótlan bejelentést tesz,  
j) a kötelező közszolgáltatás díjának mérséklése érdekében kérelmében valótlan adatokat 
tüntet fel,  
k) a lomtalanítás Közszolgáltató által megjelölt időpontján kívüli, attól eltérő időben 
hulladékot kihelyez, továbbá olyan hulladékot helyez ki, amelyre a lomtalanítás nem 
vonatkozik.  

 
7. Közterület tisztán tartása 

 
8.§ (1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az az ingatlantulajdonos, aki  

a) az ingatlana előtti járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles területsáv, valamint 
ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület – kivéve a rendszeres 
parkfenntartásba bevont területeket – gondozásáról, tisztántartásáról, szemét és 
gyommentesítéséről, (különös tekintettel a pollen allergiát okozó növényekről),  

b) az ingatlana előtti járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, 
c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és 

körüljárására szolgáló terület tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását 
akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról, 

d) az ingatlana előtt az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált járdaszakasz 
folyamatos síkosság-mentesítéséről nem gondoskodik. 

 
(2) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az az ingatlantulajdonos, aki az 
ingatlana előtti árkot engedély nélkül betemeti. 
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(3)  Tiltott, kirívóan közösségellen magatartást követ el a tulajdonos, ha a lomtalanításra 
meghirdetett időpontban a hulladékot úgy helyezi el, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat 
zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet károsítja, továbbá baleset-, vagy károkozás 
veszélyének előidézésével jár. 
 
(4)Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el a szórakozóhelyek, vendéglátó ipari 
egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek, és más árusítóhelyek üzemeltetője, aki nem 
gondoskodik az üzlet előtti járdaszakasz tisztán tartásáról, a hó- és síkosság-mentesítéséről, a 
zárás előtt a szemét összetakarításáról. 
 

8. Közterületek használata 
 
9.§ (1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki a közterületet engedélyhez 
kötött esetben közterület-használati engedély nélkül, vagy engedélyben foglalt feltételektől 
eltérő módon használja.  
 
(2) Ha a közterület-használat engedélyhez kötött, annak engedély nélküli használata esetén a 
használó az engedélyező hatóság felhívására köteles a használatot megszüntetni és a 
közterület eredeti állapotát saját költségén kártalanítási igény nélkül helyreállítani.  
 
(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt előírások megtartását a közterület-felügyelők és a 
polgármesteri hivatal megbízott ügyintézői a helyszínen ellenőrizhetik. 
  

9. A közterületek rendje  
  
10.§ (1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki közterületen 
a) az utcai bútorokat, berendezéseket (ideértve a kerti padokat, virágtartó edényeket, vízvételi 
helyeket is) rendeltetésellenes használja, felállítási helyükről elmozdítja, megrongálja, 
b) lévő fákat megcsonkítja,  
c)  használaton kívüli járművet (roncsautót) tárol. 
 
(2)Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az az ingatlantulajdonos, aki a 
közterületbe nyúló fák és élő sövény gallyazásáról nem gondoskodik. 
 
(3) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki a fás szárú növények 
védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó fás szárú növényt 
jogellenesen kivág. 
 
 

10. A helyi környezet védelme  
  
11.§ Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki 
a) egyedi fűtéssel rendelkező ingatlanokon a fűtőberendezésekben olyan tüzelőanyagot éget, 
amit a berendezés használati utasításában nem engedélyeztek, 
b) nyílt téren és bármilyen berendezésben veszélyesnek minősülő hulladékot, vagy égetése 
során veszélyessé minősülő anyagot éget (ipari hulladék, műanyagok, gumi, vegyszer, fáradt 
olaj, vegyszeres és festékes göngyöleg, gyógyszermaradványok, szárazelem), 
c) avar és kerti hulladék égetése során nem tartja be Újhartyán Község Önkormányzatának a 
község környezetvédelméről szóló 4/2009.(IV.08.) önkormányzati rendelet 9. §-ában foglalt 
tűzvédelmi szabályokat.  
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11. Egyes gyomnövények irtásáról 

 
12.§ Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az az ingatlantulajdonos, aki a 
tulajdonában lévő ingatlanának területén lévő - Újhartyán Község Önkormányzatának az 
egyes gyomnövények irtásáról és pázsitfüvek gondozásáról szóló 17/1999. (IX.15.) 
önkormányzati rendelet mellékletében felsorolt - gyomnövények folyamatos irtásáról nem 
gondoskodik.  
 

 
12. Önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozás megszegése 

13.§ (1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el annak a járműnek a vezetője, 
aki 6 t, azaz hat tonnánál nagyobb össztömegű járművel Újhartyán Község közigazgatási 
területén, súlykorlátozással érintett önkormányzati útra engedély nélkül – Újhartyán Község 
Önkormányzatának a járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő 
súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló 
6/2002. (VII.19.) számú önkormányzati rendelet 3. § és 4.§ kivételével – behajt. 
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabályok megtartását a rendőrség és a közterület-
felügyelet ellenőrzi.  
 

13. Köz- és felekezeti temetők rendjének megsértése 
 
14.§ Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki 
a) a temetőkben a hely csendjét megzavarja, valamint a kegyeletnek megfelelő magatartást 
nem tanúsít, 
b) a temetőkben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett fákat és növényeket, valamint a sírok 
díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezi,  
c) a sírhelyek gondozása során keletkező hulladékot a sírhelyek között tárol, 
d) a sírokat és az urnasírokat kerítéssel határol körül, 
e) a temetőkben gyertya égetéskor tűzveszélyt okoz, 
f) a temetők területére kutyát - a vakvezető kutyák kivételével – bevisz, 
g) a kolumbárium fülkék előrészén a közkegyeletet sértő virágtartókat, díszítéseket vagy 
feliratokat helyez el, 
h) a temetőbe - a mozgáskorlátozottak, az engedélyezett munkálatokat végzők, és s láthatóan 
idős betegek kivételévek - gépjárművel és motorkerékpárral behajt és ott közlekedik.  
 
 

14. A járművek parkolási rendjének szabályai megsértése 
 
15.§ Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki  
a) Újhartyán Község lakó-, valamint településközpont vegyes területe mellett levő 
közlekedési területeken a 6 t önsúlynál nehezebb járművet tárol, vagy elhelyez, továbbá 
b) a személygépkocsinak nem minősülő járművet közterületen tárol. 
 

15. Lakcímbejelentés szabályainak megsértése 
 
16.§ (1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el annak az ingatlannak a 
tulajdonosa, vagy használója, aki 
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a) a lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló 6/2012. (II.16.) önkormányzati rendeletben 
szabályozott egy főre eső legalább 10 négyzetméter nagyságú lakrészt az ingatlan 
hasznosítása során nem biztosítja folyamatosan.  
b) a 6/2012. (II.16.)  számú önkormányzati rendelet 26. §-ban írt nyilatkozattételi 
kötelezettségének nem tesz eleget, avagy nyilatkozatában foglaltak a valóságnak nem felelnek 
meg.  
 
(2) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki beköltözés vagy kiköltözés után 
három munkanapon belül lakóhelyének, valamint tartózkodási helyének címét a települési 
önkormányzat jegyzőjének nyilvántartásba vétel céljából nem jelenti be. 
 

16. A hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezése  
  
17.§ Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki 
a) hirdetményt terjeszt 

aa) a köztisztasági előírások megsértésével, 
ab) hirdetmény rögzítését nem vízoldékony, vagy más környezetbarát ragasztóval 
végzi 

b) engedély nélkül hirdetőtáblát, hirdetőoszlopot, megállító táblát és címtáblát alkalmaz, 
c) hirdető-berendezés elhelyezésével akadályozza közútra történő beláthatóságot, és ezzel a 
közúti közlekedést veszélyezteti, 
d) hirdetményt helyez el 

da) közterületi út, járda, gyalogút burkolatára festett kivitelben, 
db) épületek falain, kerítésein és kapuin, 
dc) közterületeken álló fákon, padokon, oszlopokon, 
dd) emlékműveken, 
de) szobrokon. 

    
17. Utak használatával kapcsolatos szabályok megsértése 

 
18.§ Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki  
a) engedély nélkül utat elzár, az úton, az alatt vagy a felett építményt vagy más létesítményt, 
továbbá ezekhez csatlakozást létesít, 
b) utat engedély nélkül felbont vagy elfoglal, 
c) az út árkába vagy átereszébe olyan anyagot juttat, amely a lefolyást akadályozza vagy az 
árkot (átereszt) szennyezi, 
f) természeti és védett természeti területen az engedélyezett közlekedési útról letér, 
g) az utat vagy az út műtárgyát gondatlanul megrongálja. 
 
 

IV. Fejezet 
Záró rendelkezések 

 
18. Hatálybalépés 

 
19.§ E rendelet 2012. május 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően 
elkövetett tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások esetén kell alkalmazni. 
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19. Hatályon kívül helyező rendelkezések 
 
20.§ E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti: 
 
a) Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének az állatok tartásáról szóló 
11/2004. (IX.15.) önkormányzati rendelet 25.§ és 26.§-a, 
b) Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék 
kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 7/2004.  (III.25.) önkormányzati rendelet 
20.§  bekezdése, 
c) Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének az allergiát okozó  
gyomnövények elterjedéséről szóló 17/1999.(IX.15.) önkormányzati rendelet 6.§-a, 
d) Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a tulajdonában lévő közterületek 
használatáról és közterületek rendjéről szóló 3/2002. (III.18.) önkormányzati rendelet 17.§-a, 
e) Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi címer és zászló 
alapításáról és használatának rendjéről szóló 4/1994. (VI.02.) önkormányzati rendelet 10.§-a, 
f) Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a község környezetvédelméről 
szóló 4/2009.(IV.08.) önkormányzati rendelet 39.§ (1)-a, 
g) Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 6 tonnánál nagyobb 
össztömegű járművek súlykorlátozásáról szóló helyi közutakra történő behajtásáról szóló 
6/2002.(VII.19.) önkormányzati rendelet 7.§-a, 
h) Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a lakcímbejelentés helyi 
szabályairól szóló 6/2012. (II.16.) önkormányzati rendelet 3.§-a, 
i) Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi piacokról szóló 10/2006. 
(IX.15.) önkormányzati rendelet 12.§-a, 
j) Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaságról és a szervezett 
köztisztasági szolgáltatásairól szóló 11/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelet 24.§-a. 
k) Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének az állati hulladékok 
ártalmatlanná tételével kapcsolatos helyi szabályokról szóló 18/2008. (XII.12.) önkormányzati 
rendelet 4.§-a. 
l) Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a község építészeti örökségének 
helyi védelméről szóló 19/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelet 8.§. (4)-a. 
 
 
Újhartyán, 2012.  ………………. 
 
 
 
 
                               Schulcz József                                         Göndörné Frajka Gabriella 
                                  polgármester                                                          jegyző 
 
 
 
 
Kihirdetve: 2012.  ……………….. 
 
 
                               Göndörné Frajka Gabriella  
                                                                                                                jegyző 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 
A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások szabályozásáról 

  
…/2012. (……….) önkormányzati rendelettervezethez 

 
A rendelet megalkotásával a Képviselő-testület jogszabályi kötelezettségének tesz eleget. 
 
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen (a jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény 17. §-a alapján) 
I. társadalmi hatásai: 
A cselekmény, magatartás elkövetésének szankcionálása az állampolgári fegyelem 
megszilárdítását célozza, viszont a rendeletekben szabályozottaknak eddig is nehéz volt 
érvényt szerezni.  
II. gazdasági, költségvetési hatásai: 
Nincsenek – a szabálysértési bírságból befolyó önkormányzati bevétel nem eddig sem volt 
számottevő. 
III. környezeti, egészségi következményei: 
A környezetvédelmi, egészségvédelmi rendelkezéseket tartalmazó rendeletekben foglaltaknak 
van környezeti, egészségi hatása, az azokban foglalt rendelkezések szerint. 
IV. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
Míg a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 32. § (1) bekezdése alapján a jegyző 
általános hatáskörrel rendelkezett a szabálysértési ügyekben, addig a szabálysértésekről, a 
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 
törvény (a továbbiakban: Szt.) a jegyzőnek hatáskört nem biztosít.  
Általános szabálysértési hatóságként 2012. április 15-től a Kormányhivatalok járnak el.  
Amennyiben a Testület a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás szankcionálását a 
polgármester hatáskörébe helyezi, az eddig szabálysértési tényállást magukban foglaló 
cselekmények továbbra is helyben kerülnek elbírálásra, csak a döntést nem a jegyző, hanem a 
polgármester fogja meghozni, és nem a szabálysértési törvény alapján, hanem a közigazgatási 
hatósági eljárás szabályai szerint. 
V. megalkotásának szükségessége: 
Az Szt. 254. § (2) bekezdése szerint: „Az önkormányzatok 2012. május 31-ig kötelesek 
hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési 
rendelkezéseket.” 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mhötv.)  51. § (4) bekezdése viszont az önkormányzatok képviselő-testületei 
számára olyan lehetőséget biztosít 2012. április 15-től, hogy rendeletben tilthatnak meg 
kirívóan közösségellenes magatartásokat, s azokat 50.000.- Ft-ig terjedő igazgatási bírsággal 
szankcionálhatják.    
VI. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: 
Az önkormányzati rendeletek által megállapított szabálysértési rendelkezések – legkésőbb 
2012. május 31-éig történő - hatályon kívül helyezésének elmulasztása mulasztásos 
törvénysértés.  
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (5) bekezdése alapján a megyei kormányhivatal 
bíróságnál kezdeményezheti az önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási (rendeletalkotási) 
kötelezettsége elmulasztásának megállapítását, továbbá az Mhötv. 132. § (3) bekezdés c) 
pontja alapján a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárás keretében vizsgálhatja az 
önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségének teljesítését.  
VII. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:  
Rendelkezésre állnak. 
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INDOKOLÁS 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztésben kifejtettek a 
jogszabály megalkotásának indokolását is magukban foglalják. 
 
 
 
 


