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ELŐTERJESZTÉS 
 
 
Készült:  A Képviselő-testület 2012. szeptember 11-i soros ülésére 
 
Tárgy: Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendelet  
  megtárgyalása 
 
Előterjesztő:  Dr. Percze Tünde jegyző 
 
 
Tárgyalás:  nyilvános ülés         
 
   zárt ülés         
 
Elfogadás:  egyszerű többség         
 
   minősített többség        
 
Társadalmi egyeztetés:                              Igen/ Nem 
 

Általános indokolás: 

Tisztelt Képviselı-testület! 

Az Országgyőlés elfogadta a szabálysértésekrıl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerrıl szóló 2012. évi II. törvényt. A törvény az Országgyőlésnek 
kizárólagosságot teremtett azzal a szabályozással, hogy csak azon tényállások tekinthetıek 
szabálysértésnek, amit törvény annak minısít. Ezen kívül más szervek – köztük az 
önkormányzatok – azon jogát, hogy szabálysértési tényállást rendeletben határozzanak meg a 
hivatkozott törvény megszüntette. 

A törvény 254.§ (2) bekezdése elıírja, hogy az önkormányzatok 2012. május 31-ig kötelesek 
hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletben meghatározott szabálysértési 
rendelkezéseket.  
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Ez azt jelenti, hogy a helyi rendeletekben jelenleg szereplı szabálysértési rendelkezéseket 
2012. június 1. napjától nem lehet alkalmazni, nem lehet például eljárni szabálysértés miatt 
azzal a személlyel szemben, aki nem tesz eleget az állattartásról szóló rendeletünkben 
foglaltaknak, aki engedély nélkül használ közterületet tárolás céljából stb. 

Az önkormányzatok által szabályozott szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezésének 
kötelezettsége ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a jövıben 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 elıírja: „A helyi önkormányzat képviselı-testülete önkormányzati rendeletben 
meghatározhat tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokat. A helyi önkormányzat 
képviselı-testülete e magatartás elkövetıjével szemben önkormányzati rendeletben 50.000,- 
Ft-ig terjedı pénzbírság (igazgatási bírság) kiszabását rendelheti el.”  

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

A rendelet-tervezet megalkotásakor áttekintésre került az önkormányzat valamennyi rendelete 
abból a szempontból, hogy melyik rendelet tartalmaz jelenleg szabálysértési rendelkezéseket. 
Elsısorban ezen rendelkezések kerültek beépítésre a rendelet tervezetbe, mint tiltott, kirívóan 
közösségellenes magatartások. Mindezeken túl igyekeztünk azon magatartási szabályokat is 
csokorba győjteni, amelyek a mindennapokban problémákat okoznak, de  amelyeket ez idáig 
helyi rendeletünk nem szabályozott és a gyakorlati tapasztalatok, helyi sajátosságok  alapján  
indokolt. 

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. Az új Ötv. alapján 
a jegyzıre is átruházható önkormányzati hatósági jogkör, azaz a közigazgatási bírságolási 
hatáskör, így jogfolytonossági okból indokolt a helyi rendeletben a jegyzıre történı hatáskör 
telepítés 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50.000,- Ft-ig 
terjedı pénzbírság (igazgatási bírság) kiszabásának lehetıségét tartalmazza. A bírság 
összegének kiszabásánál figyelemmel kell lenni a cselekmény elkövetésének körülményeire, a 
cselekmény elkövetıje személyi körülményeire, szociális helyzetére, s ezek alapján 
differenciált pénzbírság kiszabása indokolt. 

A tervezetbe beépítésre került a figyelmeztetés lehetısége, amikor az ügy összes körülményei 
alapján nem indokolt a bírság minimum összegének a kiszabása sem. Az önkormányzati 
törvény csak a pénzbírság felsı határát szabja meg, ezért célszerő a legalacsonyabb összeget 
is meghatározni, melyet 5.000,- Ft összegben javaslok. Az elıterjesztéshez csatolt rendelet-
tervezet hatályba lépésének idıpontjával egyidejőleg javasolom az egyes önkormányzati 
rendeletek szabálysértési tényállást megállapító rendelkezéseinek hatályon kívül helyezését. 



     HATÁSVIZSGÁLAT  

Várható társadalmi hatások: 

A rendelet egyes magatartásokat – amelyeket magasabb szintő jogszabály nem minısít 
bőncselekménnyé, szabálysértéssé, ill. nem szankcionál más módon – tiltott, kirívóan 
közösségellenes magatartássá nyilvánít, mely által és a rendelet alkalmazásával a közrend, 
közbiztonság fenntartása, javítása várható. 
 
Várható gazdasági, költségvetési hatások: 
Az önkormányzati rendelet alapján kiszabható igazgatási birság 100 %-ban önkormányzati 
bevétel, így a bevételi növekedés javítja a költségvetés helyzetét. 
 
Várható környezeti és egészségügyi hatások: 
A rendeletben foglalt egyes magatartások visszaszorításával javulhat a környezeti állapot, a 
környezetszennyezés mértéke csökkenhet, mely kedvezı környezeti hatás hosszabb távon az 
itt élık egészségére is kedvezı hatással lehet. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
A szabálysértési eljárásokhoz képest valószínőleg több eljárás indul, ezáltal a korábban 
szabálysértésekkel foglalkozó ügyintézı, valamint a helyszíni ellenırzések és bizonyítási 
eljárás miatt a közterület-felügyelık, mezıırök munkaterhe megnövekedik.  
 
A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következménye 
Törvényi kötelezettség a szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezése,  emellett 
törvényben biztosított lehetıség a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokra vonatkozó 
helyi jogalkotás. 
A törvényi kötelezettség elmaradásával az önkormányzat mulasztásos törvénysértést követ el, 
mely a kormányhivatal részérıl törvényességi észrevételt eredményez. 
 
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
Az alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
önkormányzatunk hivatalában rendelkezésre állnak. 

 
Társadalmi egyeztetés során tett javaslatok, azok felhasználása: 

• Helyi piac szabályai: kialakítás folyamatban van,  ha nincs piac nem lehet megsértenia 
magatartási szabályokat, viszont ha elfogadásra került, akkor nem kell rögtön 
rendeletet módosítani. 

• Helyi védelemmel kapcsolatos szabályok: ez a rendelet is a közeljövıben kerül majd 
testület elé, s ezt megelızıen társadalmi egyeztetésre, az erre vonatkozó utalás is ezért 
került bele a rendeletbe. 

• A dohányzás szabályaiból a játszótér  véletlenül maradt a tervezetben, hiszen  a 
dohányzás szabályairól törvény rendelkezik. E törvényi felhatalmazás alapján az 
önkormányzat közterületeket nemdohányzó közterületnek nyilváníthat azokkal a 
feltételekkel, amit a törvény rögzít. Miután a dohányzás szabályai igen 
megszigorodtak s a törvény erejénél fogva tilos: játszótéren, közforgalmú 
intézményekben, oktatási-nevelési, egészségügyi intézményekben  és azok 
meghatározott körzetében stb-stb, hogy a további helyi szigorítást nem tartjuk 
indokoltnak a betarthatóság és ellenırizhetıség miatt. 



• A közterületen szemetelést a szabálysértési törvény büntetni rendeli. 
• A választási plakátok eltávolítására vonatkozó kötelezést törvény szabályozza. 
• A prostituáltak  kérdésköre szintén szabálysértési tényállás, rendır, közterület-

felügyelı ez alapján büntethet, 
• 2012. október l-én életbelépı szabályok alapján mezıgazdasági haszonállat tartást 

önkormányzati rendeletben nem korlátozhat, a kedvtelésbıl tartott állatok tartásának 
részletszabályaira vonatkozóan nem határozhat meg helyi szabályokat, tilalmakat, 
ezek szabályozása országos szintő jogi szabályozással megtörtént, ezért tárgyi téma 
nem lehet az önkormányzatok jogalkotási tárgya. Ezek alapján a meglévı 
rendeletünket hatályon kívül kell helyezni. 

A beérkezett vélemények alapján az alábbi módosításokra, kiegészítésekre került sor: 

- Mérlegelési lehetıségként figyelmeztetés szankció alkalmazása. 
- A minimum büntetési tétel 5.000 Ft-ra való emelése. 
- Szeszesital fogyasztása és engedély nélküli árusítása bekerült a tervezetbe, miután a 

kereskedelmi törvény, jövedéki törvény és az üzletek mőködésének szabályairól szóló 
rendeletbıl ez csak áttételesen következik. 

- Üzletek, vendéglátó egységek nyitva tartás túllépését szankcionáljuk, a központi 
szabályok alapján csak az üzlet ideiglenes vagy végleges bezárására volt eddig 
lehetıségünk. 

- Az üzletek, vendéglátó egységek üzemeltetıi részére – csakúgy, mint a lakosságnak – 
egységesen 10 m-es körzetben kell rendet tartani,  a tervezetet eszerint módosítottuk. 

- A befizetési határidıt 15 napról 30-ra növeltük, hisz egy 50 e. Ft-os befizetés 
napjainkban a legtöbb családnál nehézségbe ütközne két fizetés között. 

- Az avar és kerti hulladék égetés szabályozása benne van, általános tilalmat nem 
rendelhetünk el, csak a tőzvédelmi és környezetvédelmi szabályok betartását írhatjuk 
elı. 

- Beépítettük azon rendelkezést is, hogy aki nem engedélyezett anyaggal végzi a 
csúszásmentesítést, ezen magatartás is közösségellenes. 

- Az egyeztetések eredményeként került bele a tervezetbe a 13.§ (3) bekezdésében 
összegzett nem kívánatos magatartás. 

Tisztelt Képviselı-testület! 

Szerettünk volna viszonylag idıtálló rendeletet készíteni, de ebben a nap, mint nap változó 
jogi környezetben ez igen nehéz, sıt megoldhatatlan feladat. Az igazi értékmérı a gyakorlat 
lesz, melynek tapasztalatai alapján bármikor módja  van a testületnek a kiegészítésre, 
módosításra, finomításra. 
Mindezek alapján kérem a rendelet-tervezet megvitatását és javaslom annak elfogadását. 

Alsónémedi, 2012. augusztus 16. 

                                                                                                 Dr. Percze Tünde  
               jegyzı 
Az elıterjesztést látta: 
 
………………………………………… 
             Vincze József  
               polgármester 



   Alsónémedi Nagyközség  Önkormányzata 
…./2012. (IX.11.) önkormányzati rendelete 

  A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások szabályozásáról 
  
Alsónémedi Nagyközség 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 szabálysértésekrıl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerrıl 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 következıket rendeli el: 
  

I. Fejezet 
Általános szabályok 

1. Általános rendelkezés 
 

1.§. 
(1) E rendelet hatály arra a természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem 
rendelkezı szervezetre  terjed ki, aki és amely Alsónémedi közigazgatatási területén tiltott, 
közösségellenes magatartást tanúsít. 
 
(2) A tiltott, közösségellenes magatartásokkal kapcsolatos hatáskört a jegyzı gyakorolja. 
 
 (3) E rendelet alkalmazásában tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásnak az a magatartás 
minısül, amely a társadalomra nem veszélyes, ezért szabálysértésnek vagy 
bőncselekménynek nem minısül, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, és azt a 
képviselı-testület e rendeletében tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásnak minısít. 
 
(4) E rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén nem alkalmazható, amelyeket 
magasabb szintő jogszabály bőncselekménynek vagy szabálysértésnek minısít, vagy más 
módon szankcionál. 
  

2.Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás miatt kiszabható jogkövetkezmények 
 

2.§  
(1)Az e rendeletben meghatározott tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetıjével 
szemben ötvenezer forintig terjedı helyszíni bírság vagy százötvenezer forintig terjedı 
közigazgatási bírság szabható ki.  
 
(2) A helyszíni bírság kiszabására  
a) a  közterület-felügyelı valamennyi rendeletben megállapított magatartás esetén, 
b) a mezıır azokban az esetekben, ahol ezen rendeletben külön felhatalmazás kap. 
 
(3) A kiszabásra kerülı pénzbírság 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. 

(4) A kiszabott bírság összege nem lehet kevesebb 5.000 Ft-nál. 
 



(5) A közigazgatási bírság kiszabása helyett figyelmeztetés alkalmazható abban az esetben,  
amennyiben a közösségellenes magatartás csekély súlyú, és a tiltott, közösségellenes 
magatartás elkövetıjének személyi körülményeire is figyelemmel ettıl az intézkedéstıl kellı 
visszatartó hatás várható. 
 
(6) A tiltott, közösségellenes magatartások elkövetése miatt kiszabott közigazgatási bírság 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat bevételét képezi, melyet az elkövetı az elsı fokú 
határozat jogerıre emelkedését követı 30 napon belül köteles átutalási postautalványon vagy 
banki utalással Alsónémedi  Nagyközségi Önkormányzat 10402881-50515153-52531010 
számú  számlájára  teljesíteni. 

 
II.  Fejezet 

Eljárási szabályok 
3. Az eljárás megindítása 

3 .§  

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

(2) A bejelentést szóban vagy írásban, kérelem formájában lehet megteheti. A szóban tett 
bejelentést jegyzıkönyvbe 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 
körülményeinek leírását, a bizonyítási eszközök megjelölésével. Amennyiben lehetıség van 
rá, a bizonyítási eszközöket csatolni kell a bejelentéshez. 

4. Az eljárás lefolytatása 

4.§  

(1)A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetıjével szembeni eljárásra 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény rendelkezéseit kell megfelelıen alkalmazni. 

(2) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetıjével szemben közigazgatási hatósági 
eljárás a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás észlelésétıl számított 30 napon belül 
indítható meg. Ezt követıen a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetése miatt 
eljárás nem indítható. 

III.  Fejezet 
Egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások 

  
5. Állattartás 

 
5.§   

(1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki: 
 
a) úgy tart állatot, hogy veszélyezteti az állat, vagy ember életét, testi épségét, egészségét 
vagy azzal anyagi kárt okoz, 
b) úgy tart állatot, hogy az állat veszélyezteti és rongálja a szomszédos ingatlanon elhelyezett 
építményeket, kerítést, kaput, 



c) nem biztosítja az állat oly módon történı tartását, hogy az a környezı ingatlanokra ne 
tudjon átjutni,  
d) ebet közterületre póráz nélkül kivisz, kienged, 
e) állatot beenged, illetve bevisz – a vakvezetı kutya, a Rendırség, Katasztrófavédelem és  
Polgárırség kiképzett kutyáinak kivételével  
    fa) oktatási és egészségügyi, szociális, kulturális intézmények területére, 
    fb) ügyfélforgalmat bonyolító intézmények épületeibe, 
    fc) a temetı területére, 
f) aki az állatok elhelyezésére szolgáló és tartásukkal kapcsolatos épületek és építmények 
létesítésével összefüggı elıírásokat nem tartja be. 
 
 

6. A kötelezı közszolgáltatások igénybevételi rendjének megsértése 
6.§  

(1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az a közüzemi szolgáltatás keretében 
ivóvíz ellátásban részesülı fogyasztó, aki a vízfogyasztását eltitkolja vagy az átalánydíj 
megállapításához hamis adatot szolgáltat. 
 
(2)  Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az a tulajdonos, aki a kéményseprı 
ipari közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket, különösen a szolgáltató részére a 
helyszínre történı bejutást, a munka akadálytalan elvégzését, valamint a közszolgáltatás során 
észlelt szabálytalanságok megszüntetését a szolgáltató részére nem biztosítja. 
 
(3) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el aki: 
  
a) a települési folyékony és szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezı helyi közszolgáltatást 
nem veszi igénybe vagy azt jogosulatlanul végzi, 
b) a kötelezı közszolgáltatás szünetelése vagy díjának  mérséklése érdekében kérelmében 
valótlan adatokat tüntet fel,  
 
(4) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki tőzcsapról – tüzeset kivételével 
– engedély nélkül vizet vételez. 

 
7. Közterület tisztán tartása  

7. §  
(1)Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az az ingatlantulajdonos, aki nem 
gondoskodik: 

a) az ingatlana elıtti, melletti (továbbiakban: körüli) járdaszakasz, járda hiányában 1,5 
méter széles területsáv, valamint ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedı 
teljes terület és útpadka, de legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területének 
gondozásáról, tisztántartásáról, szemét és gyommentesítésérıl, (különös tekintettel a 
pollen allergiát okozó növényekrıl),  

b) az ingatlana körüli járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek mőtárgyai 
tisztántartásáról, 

c) az ingatlana körüli járdaszakasznak az ónos esıtıl, jégtıl vagy hótól való síkosság-
mentesítésérıl. 

 
(2) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az az ingatlantulajdonos, aki  

a) kezelıi/tulajdonosi  hozzájárulás nélkül   
ba)az ingatlana elıtti árkot engedély nélkül feltölt, lefed, betemet,  



bb) átereszt betöm,  
bc) jármőbehajtót épít, 

b) hórakást buszmegállóban, kapu és kocsibejáróban, gyalogátkelıhelyen, 
útkeresztezıdésben helyez el vagy 

c) aki a hó eltakarítását úgy végzi, hogy a folyamatos gépjármő és 
gyalogosforgalmat akadályozza. 

 
(3)Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el a szórakozóhelyek, vendéglátóipari 
egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek, és más árusítóhelyek üzemeltetıje, aki 

a)  nem gondoskodik az üzlet elıtti járdaszakasz, továbbá az egység környezetének 10   
m széles sávot figyelembe véve tisztán tartásáról, a hó- és síkosság-mentesítésérıl, a 
zárás elıtt a szemét összetakarításáról, 
b) az üzletet mőködését nyilvántartásba vevı jegyzınek bejelentett nyitvatartási idıt 
túllépi. 

 
8. Közterületek használata 

8.§  
 

(1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki a közterületet  a 8/2005/VII.08.) 
önkormányzati rendeletben szabályozott engedélyhez kötött esetben közterület-használati 
engedély nélkül, vagy  az engedélyben foglalt feltételektıl eltérı módon használja.  
 
 (2)Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki  
 

a) környezetszennyezést, dugulást, rongálást okozó anyagot  közterületre, közcsatornába, 
árokba, víznyelı aknába, kutakba elhelyez, kiönt, 
b) bárminemő anyag szállításánál nem gondoskodik, hogy a közterület ne 
szennyezıdjék, az érintett szállítási útvonalon a gépjármőrıl és a szállítóedénybıl 
semmi ki ne hulljon, por, bőz ne keletkezzék, illetve csepegés, elfolyás ne 
fordulhasson elı. 

 
(3) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki 
 

a) játszóterek területére, gyepfelületekre, parkosított területre - a fenntartást, fejlesztést 
vagy hulladékszállítást végzı jármő kivételével – gépjármővel behajt vagy beáll, 
b) a játszóteret ill. a játszótéri elemeket nem rendeltetésének megfelelıen használja. 
 

 
9. A közterületek rendje  

9.§  
 

(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 helyükrıl elmozdítja, megrongálja, 
b) lévı fát kivágja vagy indokolatlanul megcsonkítja, 
c)  érvényes forgalmi engedéllyel nem rendelkezı jármővet vagy munkagépet  tárol, 
d)  gépjármővet mos, 
e) terményt mos, 
f) és a közforgalom számára átadott, magántulajdonban lévı területen szeszesitalt fogyaszt 
vagy engedély nélkül árusít, 



g) az ingatlanán keletkezett csapadékvizet, gépjármő és termény mosásából származó vizet 
nem a saját területén helyezi el, illetve  engedély nélkül a kiépített csapadékcsatornába vagy a  
szennyvíz csatornahálózatba vezeti. 
 
(2) Nem terjed ki az (1) bekezdés e, pontjának hatálya az érvényes közterület-használati 
megállapodással rendelkezı vendéglátó egységekre nyitvatartási idıben, valamint az 
engedéllyel rendelkezı alkalmi rendezvényekre. 
 
(3) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki nem gondoskodik az ingatlanról a 
gyalogjárdára és az útra  hajló ágak, bokrok nyesésérıl annak érdekében, hogy a biztonságos 
közlekedés zavartalansága biztosított legyen. 
 
(4) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki a fás szárú növények 
védelmérıl szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó fás szárú növényt 
jogellenesen kivág. 
 
(5) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el aki a belterületi ingatlanán az 
utcafronti közterülettıl számított  5 m-en belül munkagépet, terményt, ládákat, konténereket 
helyez el és tárol s ezáltal rontja a település- és utcaképet. 
  
(6) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki a helyi piacon 
      a) ıstermelıi igazolvány nélkül vagy nem saját terméket árusít, 
      b) nem tartja be a piac mőködésére vonatkozó szabályokat. 
 

10. A helyi környezet védelme  
 

10.§  
(1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki 
a) intézmények, üzemek szennyvizét, lakossági szennyvizet, illetve egyéb szennyezést vagy 
mérgezı anyagot (szemetet, trágyalét, iszapot, vegyszermaradékot stb.) nyílt felszínő illetve 
zárt csapadékvíz-elvezetı csatornába, vízfolyásba, üzemelı vagy használaton kívüli kútba, 
illetve bármilyen módon a talajba juttatja, 
b) építési, illetve lakótelek, kül- és belterületi termıföld, kert, valamint bányagödrök 
feltöltésére építési törmeléket, épületbontásból származó anyagot vagy veszélyes hulladékot 
használ fel. 
 
(2) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki 
a) egyedi főtéssel rendelkezı ingatlanokon a főtıberendezésekben olyan tüzelıanyagot éget, 
amit a berendezés használati utasításában nem engedélyeztek, 
b) nyílt téren és bármilyen berendezésben veszélyesnek minısülı hulladékot, vagy égetése 
során veszélyessé minısülı anyagot éget (ipari hulladék, mőanyagok, gumi, vegyszer, fáradt 
olaj, vegyszeres és festékes göngyöleg, gyógyszermaradványok, szárazelem), 
c) avar és kerti hulladék égetése során nem tartja be tőzvédelmi és környezetvédelmi 
szabályokat. 
 
(3) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki  
a)  nem gondoskodik az ingatlan rendben- és tisztántartásáról, lomtalanításáról, rágcsálóktól 
és kártevıktıl való mentesítésérıl, 
b) ingatlanán háztartási hulladékot és mezıgazdasági termelésbıl származó hulladékot 
halmoz fel, 



c) nem gondoskodik az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerő használatáról, mővelésérıl, 
gondozásáról, 
d) nem gondoskodik az ingatlanához tartozó illemhely rendeltetésszerő használatáról, 
rendszeres tisztántartásáról, fertıtlenítésérıl. 
 
(4) ) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki  
a) a kommunális hulladékgyőjtés során az edénybe 
 aa) építési törmeléket, 
 ab) vegyszerrel szennyezett csomagolóanyagot, 
 ac) mezıgazdasági termelésbıl származó hulladékot, 
 ad) ipari csomagolóanyagot és ipari hulladékot helyez el, 

ae) olyan anyagot helyez, amely folyékony, mérgezı, tőz- és robbanásveszélyes, állati 
tetem, olaj, ill. egyéb olyan anyag, mely veszélyezteti a begyőjtést végzı személyek 
vagy más személy életét, testi épségét, egészségét, 

b) a kihelyezett győjtıedénybıl, lomtalanításkor a kihelyezett hulladékból guberál, válogat és 
visz el. 
 
(5) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ aki  
a) a helyi védelem alá helyezett értékek hasznosítására, fenntartására, átalakítására, bıvítésére 
vonatkozó a helyi védelemrıl szóló önkormányzati rendeletben foglalt elıírásokat megszegi, 
b) aki természeti területen – beleértve a védett természeti területet is – a természetvédelmi 
célokkal össze nem egyeztethetı tevékenységet folytat, szemetel, a területet más módon 
szennyezi, tiltott helyen tartózkodik, engedély nélkül tüzet rak. 
 
(6) A 10.§. (1) bekezdés a) és b), a (2) bekezdés b) és c), valamint az (5) bekezdés a) és b) 
pontja esetén a közterület-felügyelı mellett a mezıır is jogosult helyszíni bírság kiszabására. 
 

11. Önkormányzati tulajdonú utak használata 
 

11.§  
 

(1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el annak a jármőnek a tulajdonosa, aki  
3,5 t önsúlynál nehezebb jármővet engedély nélkül közterületen helyez el, ill. tárol. 
 
(2) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el aki 
 
a) területének öntözése során az önkormányzati utat belocsolja, a földrıl a vizet az útra 
kiengedi mely miatt az út állapota, használhatósági megromlik, 
b) az önkormányzati utat vagy a magántulajdonban lévı, de a közforgalom számára 
megnyitott utat elszántja, az út területére terményt, veteményt  ültet, az út geometriáját 
megváltoztatja, 
c) a csúszásmentesítésre nem engedélyezett anyagot használ fel.  
 
(3) A 11.§. (2) bekezdés a) és b)  pontja esetén a közterület-felügyelı mellett a mezıır is 
jogosult helyszíni bírság kiszabására. 

 
12. Köz- és felekezeti temetık rendjének megsértése 

12.§  
(1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki 

a) a temetıbe a temetıbe állatot – vakvezetı kutya kivételével - visz be, 



b) temetkezési és temetıi tevékenységet illetéktelenül végez, 
c) engedély nélkül sírgödröt falaz, 
d) a temetı kezelıjének engedélye nélkül a temetıben sírbolt, síremlék 

fenntartására vonatkozó kötelezettségét felszólítás ellenére nem teljesít, 
e) síremléket engedély nélkül eltávolít, 
f) sírboltot, sírhelyet, síremléket vagy ezeken elhelyezett növényt, tárgyat 

megrongál, beszennyez, eltávolít, 
g) a temetıben fát vág ki engedély nélkül, illetve a növényzetet rongálja, 
h) a közlekedést akadályozó  tárgyat helyez el. 
i)  a temetıben a hely csendjét megzavarja, olyan magatartást tanúsít, amely a 

látogatók kegyeleti érzését  sérti, valamint nem a kegyeletnek megfelelı 
magatartást tanúsít, 

j)  a sírhelyek gondozása során keletkezı hulladékot a sírhelyek között tárol, 
k)  a sírokat és az urnasírokat kerítéssel határol körül, 
l)  a temetıben gyertya égetéskor tőzveszélyt okoz. 

 
13. Lakcímbejelentés szabályainak megsértése 

 
13.§  

(1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el annak az ingatlannak a tulajdonosa, 
vagy használója, aki a lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló 1/2010. (II.01.) önkormányzati 
rendeletben szabályozott egy fıre esı legalább 10 négyzetméter nagyságú lakrészt az ingatlan 
hasznosítása során nem biztosítja folyamatosan.  
 (2) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki beköltözés vagy kiköltözés után 
három munkanapon belül lakóhelyének, valamint tartózkodási helyének címét a települési 
önkormányzat jegyzıjének nyilvántartásba vétel céljából nem jelenti be. 
 (3) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el annak az ingatlannak a tulajdonosa, 
vagy használója, aki  

a) a lakást szállás céljára térítés fejében  vagy térítésmentesen kiadja, lakót fogad 
be  és ezt öt  munkanapon belül a település önkormányzat jegyzıjének 
nyilvántartásba vétel céljából nem jelenti be, 

b) aki nem lakáscélú építménybe lakót befogad, elhelyez, azt tartózkodásra bérbe 
adja. 

 
14. Jelképek használatával kapcsolatos szabályok megsértése 

 
15.§ Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki az önkormányzat jelképeit és a 
település nevét engedély nélkül, vagy az engedélytıl eltérı módon használja, alkalmazza, 
vagy forgalomba hozza.  
     

15. A hirdetı-berendezések és hirdetmények elhelyezése  
 

15.§  
(1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el aki: 

a) engedély nélkül hirdetményt helyez el  
aa) közterületi út, járda, gyalogút burkolatára festett kivitelben, 
ab) épületek falain, kerítésein és kapuin, 
ac) közterületeken álló fákon, padokon, oszlopokon, 
ad) buszmegállókban, 
ae) emlékmőveken, 



af) szobrokon, 
ag) önkormányzat részére fenntartott hirdetıfelületen. 

 b) engedéllyel kihelyezett hirdetményt a lejáratot követı 15 napon belül nem távolít el. 
 

16. Utca és házszámtábla elhelyezésével kapcsolatos magatartások 
16.§. 

(1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el 
  

a) az az ingatlantulajdonos, aki a házszámtábla elhelyezését, karbantartását, 
pótlását elmulasztja vagy azt nem az épület utca felıli homlokzatán, annak 
bejárta felıli részén helyezi el, vagy 

b) aki az elhelyezett házszám-táblát megrongálja, beszennyezi, olvashatatlanná 
teszi, szövegét megváltoztatja vagy azt engedély nélkül eltávolítja,  

 
IV. Fejezet 

Záró rendelkezések 
17.  Hatálybalépés 

17.§ 
 E rendelet 2012. október l-én lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követıen 
elkövetett tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások esetén kell alkalmazni. 
 

18. Hatályon kívül helyezı rendelkezések 
18. § 

 
E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti Alsónémedi Nagyközségi 
Önkormányzat képviselı-testületének: 
a) az állatok tartásáról szóló 17/2009. (X.28.) önkormányzati rendelet, 
b) a köztisztaságról a települési szilárd hulladékkezelésére irányuló közszolgáltatásokról 
szóló, többször módosított 12/2003. (VII.04.) önkormányzati rendelet 20.§-a, 
c) a tulajdonában lévı közterületek használatáról, valamint  az utcanév és házszám táblákról 
szóló 8/2005.(VII.08.) önkormányzati rendelet 11.§-a, 
g) a jármővek parkoló- és tárolóhelyei kialakításáról és a jármővek parkolási rendjének 
szabályairól szóló módosított  18/2004.(X.29.) önkormányzati rendelet 10.§-a, 
h) a lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló 1/2010. (II.01.) önkormányzati rendelet 5.§-a, 
i) a temetıkrıl és a temetkezés rendjérıl szóló többször módosított 11/2000.(IX.13.) 
önkormányzati rendelet 17.§-a, 
j)  a jármővek parkoló- és tárolóhelyei kialakításáról és a jármővek parkolási rendjének 
szabályozásáról szóló módosított 18/2004. (X.29.) önkormányzati rendelet 10.§-a. 
k) a nagyközség területén lévı  közterületeken történı szeszesital fogyasztás és dohányzás 
korlátozásáról szóló 15/2009.(VI.29.) rendelet, 
l) a szabálysértési bírságok összegének emelésérıl szóló 10/2011.(III.30.) számú rendelet, 
m) Az ideiglenesen tárolt tárgyak elhelyezésének szabályozásáról szóló 16/2004.(X.29.) 
számú rendelet 
 

 Vincze József      Dr.  Percze Tünde 
  polgármester              jegyzı 

A rendelet kihirdetve: ………………………………. 
 
   Dr. Percze Tünde 
         jegyzı 


