Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2012. (XI.13.) önkormányzati rendelete
a tiltott közösségellenes magatartásokról

Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. CLXXXIX. törvény 51. § (4) bekezdésében, valamint a 143. §. (4) bekezdés e)
pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. §
E rendelet alkalmazásában tiltott 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 közösségellenes magatartásnak minősítette.
2. §
(1) A tiltott közösségellenes magatartás miatt közigazgatási hatósági eljárást hivatalból, a
közterület-felügyelő vagy a polgármesteri hivatal ügyintézője észlelése alapján kell
lefolytatni, ide értve bármely szervezet vagy személy bejelentése alapján történő
tudomásszerzést is.
(2) A tiltott közösségellenes magatartás elkövetése miatt induló eljárás lefolytatására – az
e rendeletben foglalt eltérésekkel – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szabályait kell
alkalmazni.
(3) A tiltott közösségellenes magatartás elkövetése miatt induló eljárás lefolytatása
tekintetében a képviselő-testület a hatáskör gyakorlását első fokon a jegyzőre ruházza
át.

3. §
(1) Az e rendeletben meghatározott tiltott közösségellenes magatartás elkövetőjével
szemben ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, vagy százötvenezer forintig
terjedő közigazgatási bírság (továbbiakban: bírság) szabható ki.
(2) A helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelő jogosult.
(3) A bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni
a) a tiltott, közösségellenes magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét,
b) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat az erre
vonatkozó tájékoztatásra önként igazolja.
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(4) A bírság kiszabása helyett figyelmeztetés alkalmazható, amennyiben a tiltott
közösségellenes magatartás csekély súlyú, és attól kellő visszatartó hatás várható.
2. Tiltott közösségellenes magatartások
4. §

(1)
Tiltott közösségellenes magatartást követ el az, aki az utcanév, valamint a
házak számozásának rendjéről szóló 17/2005. (VI.22.) önkormányzati rendelet szabályait
megszegve
a) a közterület elnevezését feltüntető táblát engedély nélküli leveszi, megrongálja,
jogosulatlanul módosítja, eltakarja vagy bármely más módon a tájékoztató jellegét
megszünteti,
b) a házszámtábla kihelyezésével, pótlásával, cseréjével, tisztántartásával vagy
utcanévtábla kihelyezésének tűrésével kapcsolatos kötelezettségét megszegi,
c) a hirdető-berendezést, hirdetést, hirdetményt nem az erre a célra kijelölt helyre helyezi
el,
d) a választási plakátot élő fára, növényzetre, országos vagy helyi védettségű épületre,
köztéri szoborra helyez ki,
e) közterületet engedély nélkül használ,
f) engedély nélkül közterületen fát vág ki;
(2) Tiltott közösségellenes magatartást követ el az, aki a zaj és rezgésvédelemről szóló
30/2007. (XII.19.) önkormányzati rendelet szabályait megszegve
a) hangosító berendezést az ahhoz szükséges engedély nélkül üzemeltet,
b) az engedélyező határozatban foglalt előírásokat nem tartja be,
c) bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget;
(3) Tiltott közösségellenes magatartást követ el az, aki a helyi környezet védelméről, a
közterületek és ingatlanok rendjéről szóló 48/2006. (XII.14.) önkormányzati rendelet
szabályait megszegve
a) köztisztasági feladatát- járda takarítása, gallyazás, csapadékvíz elvezető árok
betömése, csapadékvíz elvezető árokba szennyvizet, mosogató- fürdővizet enged –
megszegi,
b) a közút kezelője, ha tisztántartási kötelezettségét nem teljesíti,
c) közterületen szemetet helyez el, vagy hulladékot engedély nélküli átvevő részére ad át,
d) a tulajdonosi ingatlan tisztántartási kötelezettségét nem teljesíti,
e) a röplap, hirdetmény és szórólap kihelyezési előírásokat megszegi,
f) építési, bontási, felújítási munkák során előírt tisztántartási kötelezettségét megszegi,
vagy építési törmeléket engedély nélküli átvevő részére ad át,
g) kerti hulladék és avar égetési előírásokat nem tartja be,
h) közterületi rendet megsérti,
i) engedélyezett árusítást követően tisztántartási kötelezettségét elmulasztja,
j) közparkot és közhasználatú egyéb zöldterületet megrongál,
k) tulajdonában, használatában lévő ingatlanon a vegetáció időszakában az emberi
egészséget bármely módon veszélyeztető gyomnövények irtásáról felszólítás ellenére
nem gondoskodik;
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(4) Tiltott közösségellenes magatartást követ el a kereskedelem és szolgáltatás rendje
ellen az, aki
a) az általa üzemeltett üzletben – vendéglátó üzlet, alkalmi rendezvény és alkalmi vásár,
valamint december 31. és január 1. napja kivételével – hétfőtől vasárnapig 24 órától 05
óráig szeszes italt forgalmaz,
b) közterületen jogosulatlanul árul, árusít,
c) az általa üzemeltett üzletben a bejelentett nyitvatartási időtől eltérően folytatja a
tevékenységet;
(5) Tiltott közösségellenes magatartást követ el az, aki az önkormányzat jelképei
használatának rendjét megsérti, Páty község nevét, zászlaját, címerét, vagy címerének
elkülönítő részét engedély nélkül, vagy engedélytől eltérő módon, illetve számban
használja.

3. Záró rendelkezések
5. §
(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát veszti
a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról, valamint a tiltott, kirívóan
közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának
szabályairól szóló 12/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Székely László
polgármester

Dr. Guba Zsolt
jegyző

Záradék:
E rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Páty, 2012. november 13.

Dr. Guba Zsolt
jegyző
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