
Előterjesztés és általános indoklás a szabálysértési bírságok összegének 
emeléséről szóló   ../2011. (… …) rendelethez 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. tv.  16. § (2) bekezdése 2010. 
augusztus 19-től lehetőséget ad a helyi önkormányzatoknak arra, hogy a helyi 
rendeletben korábban 30.000,- Ft-ban maximalizált szabálysértési bírságot 50.000,- Ft-
ra emeljék. Emellett már 2008. január 01-től lehetőség volt a helyszíni bírság felső 
határának 20.000,- Ft-ra emelésére, amely a korábbi rendeleteinkben még 10.000,- Ft-
ban volt az akkori előírásoknak megfelelően meghatározva.  
 A nagyobb visszatartó erő reményében javasoljuk valamennyi rendeletünkben a 
törvényi maximumra emelni a bírságokat. 
 
 
 
 
Alsónémedi, 2011. március 11. 
 
 
 
 
        Rozgonyi Erik  
              címzetes főjegyző  



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
   ../2011. (… …) rendelete a szabálysértési bírságok összegének emeléséről 

 
 
1. § 
 

A lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló 1/2010. (II. 01.) sz. rendelet 5. § (2) 
bekezdése az alábbiakra változik: 

„(2) Aki a 4. §-ban írt nyilatkozattételi kötelezettségének nem tesz eleget avagy 
nyilatkozatában foglaltak a valóságnak nem megfelelnek meg úgyszintén 
szabálysértést követ el és 50.000,- Ft szabálysértési bírsággal sújtható.” 

2. § 
 

A temetőkről  és a temetkezés rendjéről, szóló 11/2000. (09. 13) sz. rendelet 17. §-a az 
alábbiakra változik: 
 
„(1) Szabálysértést követ el és 50.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki 
a.) olyan magatartást tanúsít, amely a látogatók kegyeleti érzését sérti, 
b.) a temetőbe állatot visz be, 
c.) a temetőben az üzemeltető hozzájárulása nélkül végez építési, bontási munkát,  
d.) sírt, síremléket, kegyeleti tárgyat, egyéb díszítő anyagokat vagy növényeket 
bepiszkít, eltávolít, megrongál, 
e.) a keletkezett szemetet nem a kijelölt helyre rakja le, 
f.) a sírhelyek környékét felássa, a talajt elhordja vagy sírfeltöltésre használja, 
g.) a temetőben közlekedést akadályozó tárgyat helyez el, 
h.) az a temetkezési szolgáltató, aki az üzemeltető hozzájárulása nélkül igénybe veszi a 
temető létesítményeit. 
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés elkövetőjét a Polgármesteri 
Hivatal közterület-felügyelője 20.000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal sújthatja.” 
 

3. § 
 

A közterületek használatáról, valamint az utcanév és házszám táblákról szóló 8/2005. 
(VII. 08.) rendelet 11. § (1-2) bekezdése az alábbiakra változik: 
 
„(1) Szabálysértést követ el és 50.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki 
a.) a közterületet az 1. sz. mellékletekben meghatározott engedély nélkül használja, 
b.) aki a közterületet a 4. § (4) bekezdésében meghatározott engedély előírásaitól 
eltérő módon használja. 
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő 
20.000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.” 
 



4. § 
 

A nagyközség területén lévő közterületeken történő szeszesital fogyasztás és 
dohányzás korlátozásáról szóló 15/2009. (VI. 29.) sz. rendelet 8. § (1) bekezdése az 
alábbiakra változik: 
 
„(1) Aki a 7. §-ban említett tilalmat megszegi szabálysértést követ el és 50.000,- Ft-ig 
terjedő pénzbírsággal sújtható.” 
 

5. § 
 

A köztisztaságról és a  települési szilárd hulladék kezelésére irányuló 
közszolgáltatásról szóló 12/2003.(VII. 04.) sz. rendelet 20. §-a az alábbiakra változik: 
 
„(1) Aki e rendeletben meghatározott magatartási szabályokat, kötelezettségeket és 
tilalmakat megszegi – amennyiben súlyosabbnak minősülő cselekmény nem valósul 
meg – szabálysértést követ el és többször kivethető 50.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal 
sújtható az alábbiak szerint: 
a) üzletek környékének tisztántartásáról nem gondoskodik, 
b) az e rendeletben foglalt járdák és területsávok tisztántartására, tisztítására, síkosság 

elleni mentesítési kötelezettségére vonatkozó szabályoknak nem tesz eleget, 
c) az ingatlan előtti vízelvezető árkot nem ássa ki, illetve tisztántartásáról nem 

gondoskodik, 
d) ingatlanát nem gyommentesíti vagy nem tartja tisztán, 
e)  háztartási hulladékot felhalmoz, 
f) anyagszállításnál közterület szennyezését követően tisztítási kötelezettségének nem 

tesz eleget, közterületen gépet, gépjárművet mos, 
g) közterületi építményeken, épületeken, fákon falragaszt, hirdetményt helyez el, 
h) a rendszeres hulladékszállítási kötelezettséggel kapcsolatban a kiszóródott 

hulladékot nem takarítja össze, illetve a háztartási hulladék összegyűjtésére 
szolgáló hulladékgyűjtőbe a 10.§. (6) bekezdésben meghatározott anyagokat rak, 

i) rothadó, bűzös hulladékot nem szállít el azonnal, 
j) a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési 

közszolgáltatással kapcsolatos bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, illetve 
valótlan adatokat tartalmazó bejelentést tesz /10.§ (6) bekezdés i) pontja/, 

k) a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás 
körébe tartozó háztartási hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására nem az e 
rendelet szerint rendszerbe állított rendszeresített gyűjtőedényt, illetve kiegészítő 
műanyagzsákot használja / 3.§ d pontja és a 17.§ (3) bekezdése/. 

 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértések miatt a jegyző 20.000,- Ft-ig 
terjedő helyszíni bírságot szabhat ki. 



 
6. § 
 

Az állattartásról szóló 17/2009.(X. 28.) sz. rendelet 12. §-a az alábbiakra változik: 
 

„12. § Aki a 7. § (1-3) bekezdéseiben meghatározott előírásokat megszegi, 
szabálysértést követ el, és többször kiszabható, 50.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal 
sújtható.” 
 

7. § 
 

A járművek parkoló- és tárolóhelyei kialakításáról és a járművek parkolási rendjének 
szabályozásáról szóló 18/2004.(X. 29.) sz. rendelet 10. §-a az alábbiakra változik: 
 
„ 10. § Aki e rendelet 2. §-ában foglalt rendelkezéseket megszegi, szabálysértést követ 
el és 50.000.-Ft-ig terjedő szabálysértési bírsággal sújtható, illetve a Polgármesteri 
Hivatal közterület-felügyelője helyszíni bírságot szabhat ki, melynek összege 20.000,- 
Ft-ig terjedhet.” 
 

8. § 
 

A helyi címerről és zászlóról szóló 5/1993. (V.11.) sz. rendelete a 3. § után az alábbi 
3/A. §-sal egészül ki: 
 
„3/A. § Aki a polgármester engedélye nélkül vagy attól eltérő módon használja a 
település címerét vagy zászlaját, szabálysértést követ el és 50.000,- Ft-ig terjedő 
pénzbírsággal sújtható.” 
 
 

9. §  
 

Jelen rendelet 2011. április 01-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti. 
 
 
Alsónémedi, 2011. március 11. 
 
 
 Vincze József  Rozgonyi Erik  
 polgármester  címzetes főjegyző  
 


