Dunabogdány Község Önkormányzata
12/2012. (VII. 18.) önkormányzati rendelete
a tiltott, kirívóan közösségellenes
magatartásokról

Dunabogdány Község Önkormányzata a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (4)
bekezdése és 143. § (4) bekezdés e) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján, valamint az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következıket rendeli el:
I. fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) E rendelet alkalmazásában tiltott, kirívóan
közösségellenes magatartás az a tevékenység
vagy mulasztás, amely nem minısül
szabálysértésnek vagy bőncselekménynek,
de a közösségi együttélés szabályaival
ellentétes, a társadalmi együttélés helyi
normáit sérti, és azt a Képviselı-testület e
rendeletben tiltott, kirívóan közösségellenes
magatartásnak minısít.
(2) A rendelet hatálya kiterjed Dunabogdány
Község közigazgatási területén minden
természetes és jogi személyre, jogi
személyiséggel nem rendelkezı szervezetre
(a továbbiakban: aki), aki az e rendeletbe
ütközı cselekmények valamelyikét követi el.
2. Eljárási szabályok

(2) A
tiltott,
kirívóan
közösségellenes
magatartás miatti közigazgatási hatósági
eljárás lefolytatása a jegyzı hatáskörébe
tartozik.
(3) A
tiltott,
kirívóan
közösségellenes
magatartás elkövetése miatt a közigazgatási
bírság kiszabása a jegyzı hatáskörébe
tartozik.
(4) A mezıır az e rendeletben meghatározott
tiltott,
kirívóan
közösségellenes
magatartások esetén helyszíni bírság
kiszabására jogosult.
3. Jogkövetkezmények
3. §
(1) A
tiltott,
kirívóan
közösségellenes
magatartás elkövetıjével szemben ötvenezer
forintig terjedı helyszíni bírság, illetve
százötvenezer forintig terjedı közigazgatási
bírság szabható ki, mely ismételten is
kiszabható.
(2) A bírságot úgy kell megállapítani, hogy
igazodjék az elkövetett tiltott, kirívóan
közösségellenes cselekmény súlyához. Az
elkövetı személyi körülményeit, vagyoni és
jövedelmi
viszonyait
annyiban
kell
figyelembe venni, amennyiben azok a
hatóság rendelkezésére álló adatokból
megállapíthatók.
(3) A
közigazgatási
bírság
mértékének
meghatározásakor érvényesíteni kell a
fokozatosság elvét.
(4) Az e rendeletben meghatározott tiltott,
kirívóan
közösségellenes
magatartás
elkövetıjével szemben kiszabható bírság
legalacsonyabb összege 5.000 forint.

2. §
(1) A
tiltott,
kirívóan
közösségellenes
magatartás miatti közigazgatási hatósági
eljárás hivatalból, vagy bejelentés alapján
indítható. Az eljárás lefolytatására a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános
szabályairól
szóló
törvény
rendelkezéseit kell megfelelıen alkalmazni.

(5) Pénzbírság kiszabása helyett figyelmeztetés
is alkalmazható, amennyiben a magatartás az
elkövetés körülményeire tekintettel csekély
súlyú, és a tiltott, kirívóan közösségellenes
magatartás
elkövetıje
személyi
körülményeire is figyelemmel ettıl az
intézkedéstıl kellı visszatartó erı várható.

(6) Közigazgatási
bírság
kiszabásának
mellızése esetén is fel kell hívni az
elkövetıt, hogy a jövıben tartózkodjon
hasonló cselekmények elkövetésétıl, tartsa
be a jogszabályokat és a közösségi
együttélés szabályait. Tájékoztatni kell
ugyanakkor az ismételt elkövetés lehetséges
jogkövetkezményérıl.
II. fejezet
Egyes tiltott, kirívóan közösségellenes
magatartások
4. Állattartási szabályok megszegése
4. §
Az állattartással összefüggı tiltott, kirívóan
közösségellenes magatartást követ el, aki
a) olyan helyen tart állatot, ahol a helyi építési
szabályzatról szóló 7/2005. (VI. 14.) önk. számú
rendelet vagy a környezetvédelemrıl szóló
10/1998. (VI. 22.) önk. sz. rendelet (a
továbbiakban: környezetvédelmi rendelet) tiltja,
vagy a meghatározott darabszámot meghaladó
állatot tart,
b) az állattartás céljára szolgáló létesítmények
építésével, azok elhelyezésével kapcsolatos
szabályokat megszegi, az állat tartására szolgáló
létesítmény és kifutója, valamint a trágyatároló
vonatkozásában meghatározott védıtávolságokat nem tartja be,
c) nem gondoskodik az állatok elhelyezésére
szolgáló épületek naponkénti takarításról, a
rendszeres fertıtlenítésrıl, az építményekben
található kártékony állatok irtásáról,
d) a trágyagyőjtı helyét nem az elıírásoknak
megfelelıen alakítja ki, a trágyát és a
trágyalevet nem szivárgásmentes győjtıben
tárolja,
e) az állattartásra szolgáló helyet nem keríti el,
f) az állattartás során – az eb kivételével - az
állat más ingatlanra történı átjutását, a
közterületre való kijutását nem akadályozza
meg,
g) a tulajdonában lévı beteg állat állatorvosi
ellátásáról nem gondoskodik,
h) a tulajdonában lévı eb veszettség elleni
oltásáról évente – az eb elsı évében két
alkalommal - nem gondoskodik,
i) a felügyelete alatt álló 3 hónapos kort elérı
ebet, az eb elhullását, elkóborlását, új

tulajdonoshoz kerülését nem jelenti be az
állatorvosnál,
j) ebet – a vakvezetı kutya, valamint az
intézmény ırzését szolgáló ırzı-védı eb
kivételével – vendégforgalmat lebonyolító
nyilvános helységbe, élelmiszerboltba vagy más
kereskedelmi tevékenységet folytató üzletbe,
nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,
kulturális
létesítmény
területére,
ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény
épületébe, a temetı területére, játszótér,
sportpálya és a strand területére beenged, illetve
bevisz,
k) az állat szaporulatát az elválasztást követı 8
napon belül nem távolítja el,
l) eb- és/vagy macska tenyészetet engedély
nélkül létesít, illetve fenntart,
m) az állata által a közterületen vagy
közforgalmú jármővön okozott szennyezıdést
nem távolítja el,
m) közterületen ebet póráz nélkül, illetıleg
nagytestő ebet póráz és szájkosár nélkül sétáltat,
o) az ebet bekerítetlen ingatlanon szabadon
tartja, felügyelet nélkül kóborolni hagyja,
p) a kedvtelésbıl tartott állatot úgy tartja, hogy
az a környezı lakóközösség kialakult élet és
szokásrendjét, nyugalmát zavarja,
q) nem biztosítja az állat számára - a
kedvtelésbıl tartott állatok tartásáról és
forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.
rendeletben rögzítettek szerint - a tartásához
szükséges minimális területnagyságot,
r) a kedvtelésbıl tartott állatot úgy tartja, hogy
az anyagi kárt okoz, továbbá az emberi életet,
testi épséget és egészséget veszélyezteti.
5. Az önkormányzat jelképeinek jogosulatlan
használata
5. §
Dunabogdány Község címerével és zászlajával
összefüggı tiltott, kirívóan közösségellenes
magatartást követ el, aki a helyi címer és zászló
alapításáról és használatának rendjérıl szóló
7/1996. (III.25.) önk. számú rendelet alapján a
község jelképeit jogosulatlanul, engedély nélkül,
vagy a használatra vonatkozó engedélytıl eltérı
vagy a közösséget sértı módon használja fel,
vagy az engedélyben foglaltakat megszegi,
kijátssza.

6. A helyi értékek védelmével kapcsolatos
szabályok megsértése
6. §
Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást
követ el, aki a helyi védettség alá helyezett
építészeti és természeti értékeket károsítja,
megrongálja, megsemmisíti, azt engedély nélkül
megváltoztatja, – amennyiben cselekménye
súlyosabbnak nem minısül – vagy védett
értékek
megjelölését
eltávolítja,
vagy
megrongálja.
7. Közterület-használattal kapcsolatos
szabályok megszegése
7. §
A közterület használatával összefüggı tiltott,
kirívóan közösségellenes magatartást követ el,
aki
a) a közterületet engedély vagy bejelentés nélkül
veszi igénybe,
b) a közterületet az engedélyben foglaltaktól
eltérı módon vagy más célra használja,
c) a közterület használatát másnak átengedi,
d közterület-használati díjat határidıre nem
fizeti meg,
e)
mezıgazdasági,
vagy
vállalkozói,
magángazdasági
tevékenység
ellátáshoz
szükséges gépjármővet tartósan közterületen
tárol,
f) közterületen hatósági jelzés nélküli jármővet,
üzemképtelen, meghibásodott, lejárt mőszaki
érvényességő jármővet 72 órát meghaladó
idıtartamban tart,
g) a közterületet vagy annak egy részét engedély
nélkül bármilyen eszközzel vagy anyaggal
elhatárolja, elkeríti,
h) az általa igénybe vett területet nem tartja
rendben, a közterület-használata után nem
gondoskodik az eredeti állapot helyreállításáról,
a közterület rendbetételérıl.
8. Köztisztasággal kapcsolatos szabályok
megszegése
8. §
Az ingatlanok és a közterület tisztántartásával
összefüggı tiltott, kirívóan közösségellenes
magatartást követ el, aki

a) közterületen szemetel, azt bármilyen módon
beszennyezi,
b) a tulajdonában vagy használatában lévı
ingatlanon nem gondoskodik a fő, a növényzet
rendszeres kaszálásáról, egyéb módon történı
nyírásáról, a gyommentesítésrıl, valamint az
udvar rendben- és tisztántartásáról,
c) a tulajdonában vagy használatában lévı
ingatlan szemetes vagy az ingatlanon külön
engedély nélkül hulladékot halmoz fel,
d) a tulajdonában vagy használatában lévı
ingatlan elıtti járda (járda hiányában egy
méteres területsáv, ha a járda mellett zöldsáv is
van az úttestig terjedı terület) tisztántartásáról,
gyommenetesítésérıl, a csapadékvíz zavartalan
lefolyását akadályozó anyagok és más
hulladékok
eltávolításáról,
síkosságmentesítésérıl, a hó eltakarításáról nem
gondoskodik, a járdáról letakarított havat a
gyalogos, illetve a jármőközlekedést akadályozó
módon helyez el,
e) a tulajdonában vagy használatában lévı
ingatlan elıtti árkot, folyókát, csatornanyílást,
átereszt nem tisztítja, a csapadékvíz zavartalan
elvezetését nem biztosítja,
f) a tulajdonában vagy használatában lévı
ingatlan elıtti zöldterületet, közterületet – az
úttestig - nem gondozza, nem tartja rendben,
valamint a járdára, útra kihajló, a közlekedést
akadályozó bokrok, sövények, ágak nyesésérıl
nem gondoskodik,
g) az általa használt gépjármővel, a járdára, útra
felhordott sár takarításáról nem gondoskodik,
h) építményeket, kerítéseket, élıfát bármilyen
felirattal megrongál,
i) nem távolítja el a közterületre vagy annak
létesítményeire
kihelyezett,
idejétmúlt
plakátokat, hirdetményeket, hirdetéseket,
j) közkifolyónál és tőzcsapnál jármővet mos,
állatot itat vagy a mőtárgyakból vizet elvezet,
k) ingatlanáról a közterületre szennyvizet
kienged.
9. Környezetvédelemmel kapcsolatos
szabályok megszegése
9. §
A környezet védelmével összefüggı tiltott,
kirívóan közösségellenes magatartást követ el,
aki
ipari
hulladékot,
a)
főtıberendezésben
mőanyagot, gumit, vegyszert, festéket, festékkel

vagy vegyszerrel kezelt hulladékot, olajos
főrészport, szerves vagy állati hulladékot éget,
b) hulladékot (háztartási, ipari, veszélyes és nem
veszélyes egyéb hulladékok, mőanyag, gumi,
vegyszer, festék, egyéb gyúlékony anyag stb.)
nyílt téren éget el,
c) az avar és kerti hulladék égetését nem a
környezetvédelmi rendeletben foglaltaknak
megfelelıen és idıszakban végzi.

kivételével – közterületen tárolja, helyezi el,
vagy elszállítás céljából úgy helyezi el, hogy az
a gyalogos, vagy jármőforgalmat akadályozza,
e) települési szilárd hulladékot veszélyes
hulladékkal összekeverve, állati tetemet, építési
törmeléket, egyéb folyékony, tőz- és
robbanásveszélyes, mérgezı anyagot helyez el a
győjtıedénybe,
f) lomtalanítási idıszakot kivéve hulladékot
közterületen tárol.

10. §
Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást
követ el, aki
a) a fás szárú növények védelmérıl szóló
jogszabály hatálya alá tartozó fás szárú növény
telepítésére, fenntartására, kezelésére vonatkozó
kötelezettséget nem teljesíti,
b) fát engedély nélkül kivág, megcsonkít,
c) a zöldfelületeket bármilyen módon károsítja,
a
zöldfelületek
építményeit,
tartozékait
megrongálja, megsemmisíti,
d) a közterületen elhelyezett virágokat leszedi, a
fák, bokrok ágait tördeli, megcsonkítja,
e) a fák törzsén reklámtáblát, feliratot, plakátot
elhelyez,
c) játszóterekre, gyepfelületekre, parkosított
területekre és más zöldfelületre gépkocsival
vagy egyéb jármővel – a fenntartást, fejlesztést,
vagy hulladékszállítást végzı gépjármővek
kivételével – behajt, beáll.
10. A települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos szabályok megsértése
11. §
A települési szilárd hulladék győjtésével
összefüggı tiltott, kirívóan közösségellenes
magatartást követ el, aki
a) az ingatlanán keletkezı települési szilárd
hulladékot
nem
a
vonatkozó
helyi
önkormányzati rendelet elıírásai szerint győjti,
adja át a szolgáltatónak,
b) az ingatlanán keletkezı települési szilárd
hulladékot
közterületen
a
szelektív
hulladékgyőjtı edényzetbe vagy mellé, illetve
egyéb nem engedélyezett helyen rak le vagy
helyez el,
c) kötelezı közszolgáltatási szerzıdés-kötési
kötelezettségének nem tesz eleget,
d)
a
tulajdonában/használatában
lévı
hulladékgyőjtı edényt – az ürítési idıszak

11. Egyéb tiltott, kirívóan közösségellenes
magatartások
12. §
Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást
követ el az, aki 12,5 tonnánál nagyobb
össztömegő jármővel Dunabogdány Község
közigazgatási
területén,
a
jármővek
közlekedésének helyi közutakon történı
súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek
kiadásának és felhasználásának rendjérıl szóló
10/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet
alapján súlykorlátozással érintett helyi közútra
engedély nélkül behajt, vagy azt az engedélytıl
eltérı módon használja.
13. §
Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást
követ el az, aki Dunabogdány Község
tulajdonában álló közútjait, járdáit, egyéb
közterületeit – melyekkel kapcsolatban a
közútkezelıi,
tulajdonosi
feladatokat
Dunabogdány Község Önkormányzat látja el –
engedély nélkül felbontja, helyreállítási
kötelezettségének
nem
vagy
nem
a
jogszabályban, engedélyben meghatározott
módon teljesíti.
14. §
Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást
követ el az, aki a közterületen lévı játszótereket,
azok játszószereit és felszereléseit nem
rendeltetésüknek megfelelıen használja.
15. §
Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást
követ el az, aki az üzletek nyitva tartásának

rendjérıl szóló 10/2007. (VI. 12.) önk. számú
rendelet 2. §-ában foglalt elıírásokat megszedi.
16. §
A temetıvel és a temetkezéssel összefüggı
tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást
követ el, aki
a) a temetıben szemetel,
b) a temetıben hulladékot, avart éget,
c) a temetı üzemeltetıjének engedélye nélkül
vagy attól eltérıen munkát végez,
d) a temetıben végzett munkálatok során
keletkezı építési anyag, törmelék elszállításáról
haladéktalanul nem gondoskodik,
e) a sírhelyekre olyan növényt ültet, mely
meghaladja a sírhely méretét és akadályozza a
sírhelyek megközelítését,
f) a temetı rendjét megszegi, csendjét zavarja,
nem a kegyeletnek megfelelı magatartást
tanúsít.
III. fejezet
Záró rendelkezések
17. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép
hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést
követıen
elkövetett
tiltott,
kirívóan
közösségellenes magatartások esetében kell
alkalmazni.

Dunabogdány, 2012. július 16.

Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyzı

A rendeletet 2012. július 18. napján kihirdettem.

Dr. Németh József
jegyzı

