
Gönyű Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének

16/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete

a tiltott, közösségellenes magatartásokról, valamint azok szankcionálásáról

Gönyű  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  143.  §  (4)  bekezdésében  kapott
felhatalmazás,  valamint  a szabálysértésekről,  a  szabálysértési  eljárásról  és  a  szabálysértési
nyilvántartási  rendszerről  szóló  2012.  évi  II.  törvény  254.  §  (2)  bekezdése  alapján,  az
Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában megállapított  feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

I. Fejezet
Általános szabályok

 
1. Általános rendelkezés

  
1.§ (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 minősít. 

(2)  E rendelet  előírásait  kell  alkalmazni  arra  a  természetes  személyre, aki  Gönyű  község
közigazgatási területén tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást tanúsít. 
 

2. Tiltott, közösségellenes magatartás miatt kiszabható jogkövetkezmények
  
2.  § (1)  Az e  rendeletben  meghatározott  tiltott,  közösségellenes  magatartás  elkövetőjével
szemben ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki. 
(2) A kiszabásra kerülő közigazgatási  bírság mértékének megállapításánál  figyelembe kell
venni 
a) a tiltott, közösségellenes magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét, és 
b) az érintett jövedelmi, vagyoni helyzetét.

(2)  Az  (1)  bekezdésben  meghatározott  közigazgatási  bírságot  az  elkövető  az  első  fokú
határozat  jogerőre emelkedésétől számított  15 napon belül az önkormányzat  bírságbevételi
számlájára történő befizetéssel köteles teljesíteni.

3.§ (1) A közigazgatási bírság kiszabása helyett megrovás alkalmazható, amennyiben a tiltott,
közösségellenes magatartás az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú, és a tiltott,
közösségellenes  magatartás  elkövetőjének személyi  körülményeire  is  figyelemmel  ettől  az
intézkedéstől kellő visszatartó erő várható.  
 
(2)  A  megrovás  alkalmazásával  a  hatáskört  gyakorló  személy  kioktatja  a  tiltott,
közösségellenes  magatartás  elkövetőjét  és  felhívja  a  figyelmét  arra,  hogy  a  jövőben
tartózkodjon a tiltott, közösségellenes magatartás elkövetésétől.
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II. Fejezet
Eljárási szabályok

3. Az eljárás megindítása

4. § A tiltott, közösségellenes magatartás miatt közigazgatási hatósági eljárást a polgármesteri
hivatal  ügyintézője  észlelése,  bármely  személy  vagy  szervezet  bejelentése  alapján  kell
lefolytatni.  

4. Az eljárás lefolytatása

5.  § (1)  A  tiltott,  közösségellenes  magatartás  miatt  a  közigazgatási  hatósági  eljárás
lefolytatása, és a cselekmény elbírálása a jegyző hatáskörébe tartozik. 
(2)  A tiltott,  közösségellenes  magatartás  elkövetőjével  szembeni  eljárásra  a  közigazgatási
hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános  szabályairól  szóló  2004.  évi  CXL.  törvény
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 
(3) A tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben közigazgatási hatósági eljárás
a)  valamely  cselekményben  megnyilvánuló  tiltott,  közösségellenes  magatartás  esetén  a
cselekmény elkövetésétől számított 30 napon belül; 
b)  mulasztásban  megnyilvánuló  tiltott,  közösségellenes  magatartás  esetén  a  jogszerű
teljesítésre nyitva álló határidő lejártától számított 30 napon belül; 
c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló tiltott, közösségellenes magatartás esetén a
jogellenes állapot 4.§-ában meghatározott észleléstől számított 30 napon belül indítható meg.
Ezt követően a tiltott, közösségellenes magatartás elkövetése miatt eljárás nem indítható.

III. Fejezet
Egyes tiltott, közösségellenes magatartások

5. Állattartás

6.  § (1)  Tiltott,  közösségellenes  magatartást  követ  el  az  az  állattartó,  aki  Gönyű  Község
Önkormányzat Képviselő-testületének az állattartás helyi szabályairól szóló 18/2011.(XI.23.)
önkormányzati rendeletében foglalt előírásokat megszegi.

6. Szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybe vétele
  
7. § Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki  

a) a  települési  szilárd  hulladék ingatlanon  belül  történő gyűjtésére  vonatkozó,  Gönyű
Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  települési  szilárd  hulladékok
kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 20/2010. önkormányzati rendeletének
(továbbiakban: HRend.) 6. § (3) bekezdésében foglalt szabályokat megszegi,

b) a hulladékgyűjtő edény használatára vonatkozó, a HRend. 6. § (4) és (5) bekezdésében
foglalt szabályokat megszegi,

c) a  komposztálható  és  a  maradék  hulladék  külön  történő  gyűjtésére  vonatkozó,  a
HRend. 7. § (6) bekezdésében foglalt szabályokat megszegi,

d) a  házi  komposztálásra  vonatkozó,  a  HRend.  7.  §  (7)  és  (8)  bekezdésében  foglalt
szabályokat megszegi,

e) a  hulladékgyűjtő  sziget  használatára  vonatkozó,  a  HRend.  8.  §-ában  foglalt
szabályokat megszegi,
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f) a  hulladékudvar  használatára  vonatkozó,  a  HRend.  9.  §-ban  foglalt  szabályokat
megszegi,

g) más  tulajdonában  vagy  használatában  álló  ingatlanon  a  Tulajdonos  vagy  használó
hozzájárulása nélkül települési szilárd hulladékot helyez el.

7. Közterület tisztán tartása, a fák- és cserjék telepítési (ültetési) távolsága
 
8. § (1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós
használója, illetőleg haszonélvezője (továbbiakban: tulajdonos), aki nem gondoskodik

a) az ingatlana előtti járda, ennek hiányában egy méter széles területsáv (továbbiakban:
járda), továbbá a járda és közút közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról,
tisztán tartásáról, a szemét eltávolításáról, továbbá a csapadékvíz zavartalan lefolyását
akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról, hó eltakarításáról és síkosság
mentesítéséről,

b) a telekingatlanról a járda fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről úgy, hogy
azzal biztosítsa a gyalogosforgalmat, illetve a közúti jelzőtábla láthatóságát,

c) az épület tetőzetéről az esővíz, a hólé járdára csorgásának megakadályozásáról, annak
saját vagy közterületen való elvezetéséről,

d) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról.
(2)  Tiltott,  közösségellenes  magatartást  követ  el,  aki  Gönyű  Község  Önkormányzat
Képviselő-testületének  a  fák-  és  cserjék  telepítési  (ültetési)  távolságáról  szóló  19/2011.
(XI.23.) önkormányzati rendeletének 3.§-ában foglalt előírásokat megszegi.

8. Köztemető rendjének megsértése

9. § Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki 
a) a sírgödröt kifalazza,
b) a köztemetőben oda nem illő magatartást tanúsít,
c) a köztemetőbe – az üzemeltető engedélye nélkül – gépjárművel behajt,
d) síremléket bejelentés nélkül lebont, áthelyez,
e) az üzemeltetőnek történő előzetes bejelentés nélkül végez temetői munkát.

9. Közterületnevek jelölése

10. §. Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki utca-, házszám- vagy ismertetőtáblát
a) gondatlanul megrongál,
b) eltakar vagy bármely más módon a tájékoztató jellegét megszünteti,
c) jogtalanul kihelyez vagy eltávolít.

IV. Fejezet
10. Vegyes és záró rendelkezések

11.  § (1)  E  rendelet  2012.  június  1.  napján  lép  hatályba,  rendelkezéseit  a  hatálybalépést
követően elkövetett tiltott, közösségellenes magatartások esetén kell alkalmazni. 

(2) Hatályát veszti  
a) Gönyű  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  közterületnevek

megállapításáról,  valamint  azok  jelöléséről  szóló  7/2000.  (V.26.)  önkormányzati
rendeletének 26.§-a,
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b) Gönyű  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  települési  folyékony
hulladékkal  kapcsolatos  kötelező  helyi  közszolgáltatásról  szóló  21/2001.  (XII.7.)
önkormányzati rendeletének 7. §-a,

c) Gönyű Község Önkormányzat  Képviselő-testületének az állattartás helyi szabályairól
szóló 18/2011. (XI.23.) önkormányzati rendeletének 12. §-a,

d) Gönyű  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  fák-  és  cserjék  telepítési
(ültetése) távolságáról szóló 19/2011. (XI.23.) önkormányzati rendeletének 5. §-a,

e) Gönyű Község Önkormányzat  Képviselő-testületének  a temetőről és a temetkezésről
szóló 11/2000. (IX.1.) önkormányzati rendeletének 22. §-a,

f) Gönyű Község Önkormányzat  Képviselő-testületének  a települési szilárd hulladékok
kezelésével  kapcsolatos  közszolgáltatásról  szóló  20/2010.  (XII.16.)  önkormányzati
rendeletének 12. §-a,

g) Gönyű Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek tisztán tartásáról
szóló 16/2002. (VI.14.) önkormányzati rendeletének 16. §-a.

 

Major Gábor dr. Kállai Erik
polgármester        jegyző

Kihirdetve:
 
Gönyű, 2012. május 31.

dr. Kállai Erik
       jegyző
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