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Tisztelt Képviselő-testület!
Az előző ülés napirendjén szerepelt a helyi rendeletek szabálysértési
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése, ahol ismertettem a döntés
szükségességének jogszabályi hátterét. A testület az önkormányzati rendeletek
szabálysértési rendelkezéseit hatályon kívül helyezte, eleget téve a törvényi előírásnak.
A jelen ülésen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (a továbbiakban: új Ötv.) felhatalmazása alapján javaslatot teszek a tiltott,
közösségellenes magatartások megállapítására. Az új Ötv. 51. § (4) bekezdés 2012.
április 15-étől hatályos rendelkezése szerint: „A helyi önkormányzat képviselőtestülete önkormányzati rendeletben meghatározhat tiltott, közösségellenes
magatartásokat. A helyi önkormányzat képviselő-testülete e magatartás elkövetőjével
szemben önkormányzati rendeletben ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve
százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabását rendelheti el, amely az
önkormányzat saját bevételét képezi” Az új Ötv. 143. § (4) bekezdésének e) pontja
pedig felhatalmazást ad a helyi önkormányzat képviselő-testületének, hogy
rendeletben határozza meg a tiltott, közösségellenes magatartásokat, valamint a
magatartás elkövetőjével szemben pénzbírság kiszabásának szabályait.
Ugyanezen törvény 146/A §-a szerint az elkövetővel szembeni közigazgatási bírság
kiszabásával kapcsolatos hatáskör a jegyzőre is átruházható, így jogfolytonossági
okokból indokolt a hatáskör jegyzőre való telepítése.
A bírság kiszabása során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezései szerint
kell eljárni. A Ket. 94/A §-a ismerteti a közigazgatási bírság, helyszíni bírság és az
elkobzás alkalmazásának eljárásjogi alapjait.
Újdonság a Ket. szabályai között, hogy a közigazgatási eljárásban is alkalmazható
április 15-étől a tiltott, közösségellenes magatartások elkövetőjével szemben a
kiszabott bírság közérdekű munkára váltása, amennyiben a kötelezett beleegyezően
nyilatkozik. Ez alapján 5 ezer Ft összegű közigazgatási bírság 6 óra közérdekű
munkával váltható ki. A közérdekű munka végrehajtásáról a munkaügyi központok
gondoskodnak.
A Ket. 100. § (1) bekezdés g) pontja alapján nincs helye fellebbezésnek az új Ötv. 51.
§ (4) bekezdésében meghatározott közigazgatási bírság kiszabása során hozott
határozatok ellen. A közterület-felügyeletről szóló törvény szerint az önkormányzati
rendeletben tiltott, közösségellenes magatartásokká minősített esetekben helyszíni
bírság kiszabására a közterület felügyelő is jogosult.
A törvény a helyi képviselő-testületekre bízza, hogy az elkobzott dolgok önkormányzati
tulajdonba kerüléséről döntsön. Amennyiben erről nem rendelkezik, ezek a dolgok
automatikusan az állam tulajdonát képezik. A rendelettervezetben az elkobzott dolgok
önkormányzati tulajdonba kerülésére teszek javaslatot.
Az új Ötv. a pénzbírság esetében alsó határt nem szab meg, ezért javaslom a helyszíni
bírság alsó határát 1.000 Ft, a közigazgatási bírság alsó határát 3.000 Ft összegben

meghatározni. Kérem továbbá annak lehetőségét, hogy alkalmazható legyen a
pénzbírság elengedése az elkövető személyi körülményeire, a kisebb súlyú
szabályszegések eseteire figyelemmel.
A szabálysértési tényállásokat tartalmazó rendeleteinkben megvizsgáltuk azt, hogy
melyek azok a rendelkezések, amelyekkel szemben akár az új Sztv., vagy egyéb
jogszabály alapján lehetőség van fellépésre, ezeknek javasolt a tiltott, közösségellenes
magatartássá nyilvánítása. A következőkben ismertetem a május 24-i ülésen hatályon
kívül helyezett szabálysértési rendelkezéseket, és javaslatot teszek azokra, amelyek
átsorolhatók e körbe.
1. A város címeréről és zászlójáról szóló 7/1991. (VI. 14.) önkormányzati rendelet
A címer engedély nélküli előállítása, használata, illetve közösséget sértő módon
történő használata.
Nincs erre vonatkozó egyéb szabályozás, javasolt tiltott, közösségellenes
magatartássá nyilvánítása.
2. A települési folyékony hulladék – szippantott szennyvíz – összegyűjtésére,
elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásokról szóló 35/1999. (XI.
30) önkormányzati rendelet
1. A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás
igénybevételének elmulasztása, vagy nem a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás
igénybevétele.
2. A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás
jogosulatlanul végzése.
Mindkét szabályszegés esetében javasolt a tiltott, közösségellenes magatartássá
nyilvánítás.
3. A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 25/2001. (VI. 28.) önkormányzati
rendelet
1. A temetőben bejelentés nélküli munkavégzés – kivéve a sírok gondozása.
2. Sírokra nagyméretű növényzet ültetése, sírhelyen kívül, vagy a hantnélküli sírok
engedélyezett területén kívüli növényzet telepítése, pad elhelyezése.
3. Síremlék, urnafal, emlékkő engedély nélküli lebontása, felállítása, építése,
elvitele.
4. Temető területén árusítás, reklámozás.
5. A temető rendjének megszegése, csendjének zavarása, gépjárművel engedély
nélküli behajtás, állat bevitele.
A 3. pontban foglaltakat leszámítva a fenti magatartásokat továbbra is javasoljuk
szankcionálni.
4. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló
34/2002. (XII. 12.) önkormányzati rendelet
1. Az önkormányzat által szervezett közszolgáltatás igénybevételének elmulasztása.

2. A veszélyes hulladék nem elkülönítetten történő gyűjtése, átadás elmulasztása a
közszolgáltatónak.
3. Az összegyűjtött hulladéknak nem a rendeletben meghatározott gyűjtőedényben
történő átadása.
4. A gyűjtőedényzetben olyan hulladék elhelyezése, amely az edényzetet, a
szállítóeszközt vagy a szállítószemélyzet testi épségét veszélyezteti.
5. A hulladék és a hulladékgyűjtő edény kihelyezésével kapcsolatosan a
rendeletben foglalt kötelezettségek megszegése.
6. A rendeletben nem engedélyezett hulladék égetése.
7. A rendeletben meghatározottól eltérő időpontban kerti hulladék, nyesedék, gally
égetése, az avar, valamint az árkok, töltések növényzetének égetése.
Tekintettel arra, hogy a hulladékok jogszabályba ütköző égetése magasabb szintű
jogszabály értelmében bírságot von maga után, ez nem minősíthető tiltott,
közösségellenes magatartásnak. A többi magatartást továbbra is javasoljuk
szankcionálni.
5. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény rendelkezéseinek
Dombóvár város területén történő végrehajtásáról, valamint a
távhőszolgáltatás legmagasabb díjairól szóló 62/2005. (XII. 2.) önkormányzati
rendelet
1. A rendeletben előírt biztonsági övezeten belüli építkezés, fatelepítés,
hozzájárulás nélkül a távvezeték nyomvonalas létesítménnyel keresztezése,
bármilyen más vezeték fektetése.
2. A rendeletben előírt felhasználói korlátozás végre nem hajtása, valamint az
adatszolgáltatás nem teljesítése.
A fenti magatartásokat javasoljuk a szankcionálható magatartások közé sorolni.
6. A közterület-használat, hirdetési, reklámcélú építmények, táblák
elhelyezésének szabályozásáról szóló 5/2006. (II. 20.) önkormányzati rendelet
1. A közterület rendeltetéstől eltérő használatához hozzájárulás beszerzésének
elmulasztása.
2. Közterület olyan módon történő igénybevétele, melyre nem adható közterülethasználati hozzájárulás.
3. A közterület-használati hozzájárulás eredeti példánya, vagy annak hiteles
fénymásolata bemutatásának megtagadása a helyszínen ellenőrzésre jogosult
személy kérésére.
4. A hirdetmények, plakátok elhelyezésével kapcsolatos szabályok megszegése.
5. Az építési engedélyhez kötött reklámcélú építmények, táblák elhelyezési
szabályainak megszegése.
6. A közterület-felbontás általános szabályainak megszegése.
A fenti magatartásokat – a 3. és 5. pontban foglaltak kivételével – javasoljuk
továbbra is szankcionálni.

7. A közterületek, ingatlanok rendjéről és a település köztisztaságáról szóló
24/2007. (VI. 6.) önkormányzati rendelet
1. Az ingatlan tisztántartásáról, rendszeres takarításáról, rovar- és
rágcsálómentesítéséről (a betegségeket terjesztő vagy egészségügyi szempontból
káros, külön jogszabályban meghatározott rovarok és rágcsálók kivételével)
való gondoskodás elmulasztása.
2. Az ingatlan előtti járdaszakasz tisztántartásáról, valamint – amennyiben az
ingatlan és a közút között zöldsáv is van az útig terjedő teljes terület, de
legfeljebb az ingatlan 10 méteres körzetén belüli terület (az ingatlan előtti
járdaszakasz, zöldsáv, nyílt árok és azok műtárgyai) tisztántartásáról való
gondoskodás elmulasztása.
3. A tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére
szolgáló terület tisztántartásáról való gondoskodás elmulasztása.
4. Az ingatlan megműveléséről, illetve rendben tartásáról, gyomtól, gaztól,
szeméttől, vadon élő bokortól való megtisztításáról való gondoskodás
elmulasztása.
5. Az intézmények, szórakozóhelyek, vendéglátóipari egységek, kereskedelmi
üzlethelyiségek és más elárusítóhelyek előtti járdaszakasz tisztán tartásáról való
gondoskodás, továbbá szemétgyűjtő tartály kihelyezésének, tisztán tartásának
elmulasztása.
6. A vállalatok, üzemek, intézmények, állami, szövetkezeti, vállalkozói és személyi
tulajdonban lévő kereskedelmi egységek, vendéglátóipari és szolgáltató
létesítmények külső és belső nagytakarításáról (a környezet rendezését) a
rendeletben előírt határidőn belül való elvégzésének elmulasztása.
7. A közforgalmú közúti közlekedés céljára szolgáló tömegközlekedési járművek
megálló- és várakozóhelyeinek rendszeres tisztántartásáról való gondoskodás
elmulasztása.
8. A gazdálkodó szervek, intézmények területén lévő zöldterületek gondozásának,
növényzet ápolásának, időszerű növényvédelmi munkálatoknak az elmulasztása.
9. A közterületen tartott rendezvényt követően a takarítási kötelezettség nem
teljesítése.
10. Az utcai vagy egyéb közterületen működő árusítóhely környékének
tisztántartásáról, az árusításból keletkezett hulladék összegyűjtéséről és annak
elszállításáról vagy kihelyezett tartályba helyezéséről való gondoskodás
elmulasztása.
11. A védő- és parkerdő kivételével - közhasználatú zöldterületre járművel való
behajtás, ott parkolás tilalma.
12. Közhasználatú zöldterületen járműmosás tilalma.
13. Közhasználatú zöldterületre telepedés, átjárás tilalma.

14. Közparkban növények, növényi részek (virág, levél, termés stb.) leszedésének
tilalma.
15. Közhasználatú területen lévő építmények,
rendeltetéstől eltérően való használata.

berendezések,

felszerelések

16. A rendeletben megjelölt közterületeken való dohányzás tilalma.
Javasoljuk a fentiek átfogó felülvizsgálatát, mivel egyes rendelkezéseket
magasabb szintű jogszabályok is tartalmaznak, mint például a nemdohányzók
védelméről szóló törvény, míg mások esetében a szankcionálást indokolatlannak
tartjuk. A felülvizsgálatot követően fogok javaslatot tenni a rendelet
kiegészítésére.
8. Az állatok tartásáról és védelméről szóló 28/2007. (VI. 29.) önkormányzati
rendelet
1. A rendeletben meghatározott állattartási övezetekben előírtnál eltérő fajtájú
haszonállat, illetve a rendeletben meghatározottnál nagyobb mennyiségű
haszonállat engedély nélküli tartásának tilalma.
2. A haszonállattartás elhelyezési feltételeinek megszegése.
3. Az eb bejelentésére vagy nyilvántartásba vételére vonatkozó kötelezettség
elmulasztása.
4. Többlakásos lakóépületben, társasházban 1-nél több kutya vagy 2-nél több
macska engedély nélküli tartásának tilalma.
5. Belterületen lévő egyedi beépítésű lakótelken 3-nál több kutya vagy 5-nél több
macska engedély nélküli tartásának tilalma.
6. Többlakásos lakóépületben, társasházban eb- vagy macskatenyésztés tilalma.
7. Többlakásos lakóépület, társasház közös használatú helyiségeiben,
lépcsőházban, erkélyen vagy loggián kutya-, macskatartás tilalma.
8. Kutya bekerített, zárva tartott helyen történő tartásának megszegése.
9. Több lakó által használt udvarban a kutya kennelben tartásának, (kivéve, ha a
kutya szabadon tartásához a tulajdonosok vagy bérlőtársak hozzájárultak)
megszegése.
10.Bekerítetlen ingatlanon a kutya szabadon tartásának tilalma.
11.Kutya közterületen póráz nélküli vezetésének, sétáltatásának tilalma.
12.A harapós, támadó természetű, vagy a rendeletben szereplő veszélyes
kutyafajták a rendeletben előírtaktól eltérő sétáltatásának tilalma.
13.A rendeletben meghatározott helyekre ebek bevitelének, vagy azok bejáratánál
őrizetlenül hagyásának tilalma.
14.A rendeletben meghatározott közterületen kívüli kutyasétáltatás tilalma.
15.A rendeletben előírtnál eltérő galambtartás tilalma.

16.A rendeletben nem szereplő állatfajták engedély nélküli tartásának tilalma.
A fentiek közül egyrészt a túlszabályozottság, életszerűtlenség miatt, másrészt
magasabb jogszabályok előírásainak ismétlése miatt a 3., 7., 8., 10., 14., és 16.,
pontban foglaltakat nem javasoljuk szankcionálni, a többi a tervezetbe beépítésre
került.
9. A környezet védelméről szóló 30/2011. (VII. 5.) önkormányzati rendelet
1. Közterületen gépjármű vagy munkagép szerelésének, javításának,
olajcseréjének tilalma - a közlekedés biztonságának megőrzése érdekében
azonnali beavatkozást igénylő munkák kivételével.
2. Fenti tevékenységek magánterületen folytatásának tilalma, ha az közvetlenül a
csapadékvíz-elvezető csatornát, élővizet vagy a közterületet szennyezi.
3. Vízparti ingatlantulajdonos részéről az élővíz által a partra kihordott vagy
közvetlenül a vízparton, továbbá a parti vizek sávján található szemét, uszadék,
hulladék összegyűjtésének és elszállításának elmulasztása.
4. Vízparti ingatlantulajdonos részéről az ároknak vagy vízfolyásnak a
csapadékvíz lefolyását akadályozó szeméttől vagy hordaléktól való
megtisztításának elmulasztása.
5. A meglévő élővízfolyások és azok mellékágai, továbbá a vízelvezető árkok
eltorlaszolásának, a víz természetes lefolyásának, a víz áramlási viszonyai
megváltoztatásának, a vízfolyások medrének, partjának szűkítésére feltöltésére
vonatkozó tilalom megszegése.
A fenti tényállásokat javasoljuk teljes egészében átvenni és tiltott, közösségellenes
magatartásnak minősíteni.
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy éljen rendeletalkotási jogával, és határozza
meg a helyi tiltott, közösségellenes magatartásokat.

Dr. Gábor Ferenc
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……./2012. (……..) önkormányzati rendelete
az egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (4) bekezdésében, 143.
§ (4) bekezdés e) pontjában és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 94/B § (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. fejezet
Általános rendelkezések
1.§
(1) E rendelet alkalmazásában tiltott, közösségellenes magatartásnak az a tevékenység
vagy mulasztás minősül, amely nem veszélyes a társadalomra, ezért
szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, azonban a közösségi
együttélés szabályaival ellentétes és azt Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete e rendeletben tiltott, közösségellenes magatartásnak minősíti.
(2) E rendelet szabályait nem lehet alkalmazni az olyan magatartások tekintetében,
amelyeket törvény szabálysértésnek vagy bűncselekménynek minősít, vagy
amelyhez más jogszabály hátrányos jogkövetkezményt fűz.
(3) E rendeletnek a tiltott, közösségellenes magatartást megállapító rendelkezéseit,
különösen az abban használt fogalmakat, a magatartást tiltó vagy az azzal
összefüggő szabályokat tartalmazó önkormányzati rendelet rendelkezéseire
figyelemmel kell értelmezni.

1. Eljárási szabályok
2. §
(1) Az e rendeletben foglaltak érvényesítése során a közigazgatási hatósági eljárás
általános szabályairól szóló törvény rendelkezései szerint kell eljárni.
(2) Az e rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével
szemben a közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárásokban átruházott
hatáskörben a jegyző jár el.
(3) A tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben háromezer forinttól
százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

(4) A tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben ezer forinttól
ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság szabható ki.
(5) Az e rendelet hatálya alá tartozó ügyekben az eljáró hatóság elkobzást
alkalmazhat. Az elkobzott dolog az önkormányzat tulajdonát képezi.
(6) Különös méltánylást érdemlő esetben a tiltott, közösségellenes magatartás csekély
súlyára tekintettel megrovás alkalmazható.
(7) Különös méltánylás alkalmazható, ha a szabályszegő:
a) igazolja, hogy a vele közös háztartásban élők egy főre jutó havi
jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj minimum
80%-át, és a szabályszegést megelőző egy évben nem volt tiltott,
közösségellenes magatartás miatt elmarasztalva, vagy
b) rajta kívülálló ok miatt mulasztotta el a helyi rendeletben előírt
kötelezettség teljesítését.

II. fejezet
Tiltott, közösségellenes magatartások
2. Az önkormányzat címerének használatával kapcsolatos tiltott, közösségellenes
magatartások
3. §
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki a város címerét
1. engedély nélkül előállítja,
2. engedély nélkül használja, vagy
3. az engedélytől eltérően, közösséget sértő módon használja.
3. A köztisztaság és a közterületek rendjével kapcsolatos tiltott, közösségellenes
magatartások
4. §
(1) Köztisztasággal összefüggő, tiltott, közösségellenes magatartást követ el az az
ingatlantulajdonos aki,
1.

az ingatlan tisztántartásáról, rendszeres takarításáról, rovar- és
rágcsálómentesítéséről - a betegségeket terjesztő vagy egészségügyi
szempontból káros, külön jogszabályban meghatározott rovarok és rágcsálók
kivételével - nem gondoskodik,

2.

az ingatlan előtti járdaszakasz tisztántartásáról, valamint – amennyiben az
ingatlan és a közút között zöldsáv is van az útig terjedő teljes terület, de
legfeljebb az ingatlan 10 méteres körzetén belüli terület - az ingatlan előtti
járdaszakasz, zöldsáv, nyílt árok és azok műtárgyai - tisztántartásáról nem
gondoskodik,

3.

az ingatlan megműveléséről, rendben tartásáról, gyomtól, gaztól, szeméttől,
vadon élő bokortól való megtisztításáról nem gondoskodik,

4.

a védő- és parkerdő kivételével közhasználatú zöldterületre járművel behajt,
ott parkol,

5.

közhasználatú zöldterületen járművet mos, vagy

6.

a közparkban növényeket, növényi részeket engedély nélkül leszed.

(2) A közterületek használatával összefüggő tiltott, közösségellenes magatartást követ
el az, aki
1. közterület rendeltetéstől eltérő használatához nem szerez be hozzájárulást,
2. közterületet olyan módon vesz igénybe, melyre nem adható közterülethasználati hozzájárulás,
3. a hirdetmények, plakátok elhelyezésével kapcsolatos szabályokat megszegi,
vagy
4. a közterület-felbontás általános szabályait megszegi.

4. A hulladékgazdálkodással kapcsolatos tiltott, közösségellenes magatartások
5. §
(1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatással összefüggő tiltott,
közösségellenes magatartást követ el az, aki
1. az önkormányzat által szervezett közszolgáltatás igénybevételére köteles, de azt
nem veszi igénybe,
2. a veszélyes hulladékot nem gyűjti elkülönítetten, vagy azt a közszolgáltatónak
nem adja át,

3. a települési szilárd hulladékát nem a közszolgáltató szállítóeszközéhez
rendszeresített, és a vonatkozó önkormányzati endeletben meghatározott
gyűjtőedényben adja át,
4. a gyűjtőedényzetben olyan hulladékot helyez el, amely az edényzetet, a
szállítóeszközt vagy a szállítószemélyzet testi épségét veszélyezteti,
5. a hulladék és a hulladékgyűjtő
kötelezettségeit megszegi, vagy

edény

kihelyezésével

kapcsolatos

6. a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettségéről nem tesz
bejelentést a közszolgáltatónak.
(2) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatással összefüggő
tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki:
1. a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatást
nem veszi igénybe,
2. nem az önkormányzat által megbízott szolgáltató által nyújtott szolgáltatást
veszi igénybe, vagy
3. települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatást
jogosulatlanul végez.
5. Az állattartással kapcsolatos tiltott, közösségellenes magatartások
6. §
Az állatok tartásával összefüggő tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki
1.

az egyes állattartási övezetekben meghatározottól eltérő fajtájú haszonállatot,
vagy a jogszabályban meghatározottnál nagyobb mennyiségben engedély
nélkül tart,

2.

a haszonállatok tartásának elhelyezési feltételeit megszegi,

3.

többlakásos lakóépületben, társasházban 1-nél több kutyát vagy 2-nél több
macskát engedély nélkül tart,

4.

belterületen lévő egyedi beépítésű lakótelken 3-nál több kutyát vagy 5-nél
több macskát engedély nélkül tart,

5.

többlakásos lakóépületben, társasházban eb- vagy macskatenyésztést folytat,

6.

több lakó által használt udvarban a felügyelete alatt álló kutyát nem
kennelben tartja, kivéve, ha a kutya szabadon tartásához a tulajdonosok vagy
bérlőtársak hozzájárultak,

7.

kutyát közterületen póráz nélkül vezet vagy sétáltat,

8.

a felügyelete alatt álló, harapós, támadó természetű, vagy az állatok tartásáról
szóló önkormányzati rendeletben meghatározott kutyát az állatok tartásáról
szóló önkormányzati rendeletben foglaltaktól eltérően vezet vagy sétáltat,

9.

a felügyelete alatt álló kutyát az állatok tartásáról szóló önkormányzati
rendeletben maghatározott helyre – az élelmiszer-elárusító üzlet, közfürdő és
a játszótér kivételével – beenged vagy azok bejáratánál őrizetlenül hagyja,
vagy

10. galambot az állatok tartásáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltaktól
eltérően tart.
6. A köztemetők rendjével kapcsolatos tiltott, közösségellenes magatartások
7. §
A köztemetők rendjével összefüggő tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki
1.

a köztemetőben bejelentés nélkül végez munkát,

2.

köztemetőben a sírokra nagyméretű növényzetet ültet, sírhelyen kívül, vagy a
hantnélküli sírok engedélyezett területén kívül növényzetet telepít, padot
helyez el,

3.

a köztemető területén árusít, reklámoz, vagy

4.

a köztemető rendjét megszegi, csendjét zavarja, gépjárművel engedély nélkül
behajt vagy állatot bevisz.

7. A környezetvédelemmel kapcsolatos tiltott, közösségellenes magatartások
8. §
A környezet védelmével összefüggő tiltott, közösségellenes magatartást követ el az,
aki:
1.

közterületen – a közlekedés biztonságának megőrzése érdekében azonnali
beavatkozást igénylő munkák kivételével – gépjárművet vagy munkagépet
szerel, javít, olajat cserél,

2.

magánterületen gépjárművet vagy munkagépet úgy mos vagy javít, vagy
olajat olyan módon cserél, amely közvetlenül a csapadékvíz-elvezető
csatornát, élővizet vagy a közterületet szennyezi,

3.

a vízparti ingatlan tulajdonosa, és az élővizek által a partra kihordott vagy
közvetlenül a vízparton, továbbá a parti vizek sávján található szemét,
uszadék és hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról haladéktalanul nem
gondoskodik,

4.

a vízparti ingatlan tulajdonosa, és az árkot vagy vízfolyást a csapadékvíz
lefolyását akadályozó szeméttől vagy hordaléktól nem tisztítja meg, vagy

5.

a meglévő élővízfolyásokat és azok mellékágait, továbbá a vízelvezető
árkokat eltorlaszolja, a víz természetes hozamát, lefolyását, a víz áramlási
viszonyait megváltoztatja, a vízfolyások medrét, partját szűkíti, feltölti.

8. A távhőszolgáltatással kapcsolatos tiltott, közösségellenes magatartások
9. §
A távhőszolgáltatással összefüggő, tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki:
1.

a távhőszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletben előírt biztonsági
övezeten belül építkezik, fákat telepít, hozzájárulás nélkül, a távvezetéket
nyomvonalas létesítménnyel keresztezi, vagy bármilyen más vezetéket fektet,

2.

a távhőszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletben előírt felhasználói
korlátozást nem hajtja végre, vagy

3.

a távhőszolgáltató megkeresésére nem a távhőszolgáltatásról szóló
önkormányzati rendeletben előírtak szerint teljesít adatszolgáltatást.
III. fejezet
Záró rendelkezések
10. §

Ez a rendelet 2012. június 16-án lép hatályba.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző

