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a tiltott közösségellenes magatartásokról 
 
 

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (4) bekezdésében és a 143. § (4) bekezdés e) 
pontjában és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el. 
 
 

I. fejezet 
1. Általános rendelkezések 

 
1. § 

 
(1) A rendelet alkalmazásában tiltott közösségellenes magatartás az a magatartás, amely a 
társadalmi együttélés helyi normáit sérti, a közösségi együttélés szabályaival ellentétes és ezt 
a képviselő-testület e rendeletében tiltott közösségellenes magatartásnak minősítette és a 
magatartás nem minősül szabálysértésnek, bűncselekménynek vagy más, közigazgatási 
bírsággal szankcionálható eljárás alapjául szolgáló cselekménynek. 
(2) A rendelet hatálya kiterjed Apátfalva Község közigazgatási területén az e rendelet II. 
fejezetében meghatározott magatartásokat megvalósító természetes és jogi személyre, 
valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre. 
 
 

2. Eljárási szabályok 
 

2. § 
 
(1) A rendeletben foglaltak betartását Apátfalva Község Polgármesteri Hivatalának 
ügyintézője ellenőrzi. 
(2) A tiltott 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 megfelelően alkalmazni. 
(3) Az eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik. 
 

 
3. Kiszabható jogkövetkezmények 

 
3. § 

 
(1) A rendeletben meghatározott tiltott közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben 
ezer forinttól ötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki. 
(2) A kiszabásra közigazgatási 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. 
 
 
 
 
 II. fejezet 



                                      Tiltott közösségellenes magatartások 
 

1. Apátfalva Község Címerének, Zászlajának használatára vonatkozó rendelkezések 
megsértése 

4. § 

 

Tiltott közösségellenes magatartást követ el az aki az Önkormányzat jelképeit jogosulatlanul, 
az engedélyektől eltérő módón használja fel. 

 

2. Közterület használatának megsértése. 

5. § 

 

Tiltott  közösségellenes magatartást követ el az aki  

a.) Az engedélyhez kötött közterülethasználat esetén az engedélyt nem szerzi be vagy nem az 
engedélyben meghatározott célra használja a közterületet. 

b.) Hirdetményt, hirdető berendezést olyan helyre helyez el ahol tilos. 

 

3. Közszolgáltatások igénybevételi rendjének megsértése. 

6. § 

 

Tiltott közösségellenes magatartást követ el: 

a.) Az az ivóvízellátásban részesülő fogyasztó aki a vízfogyasztását eltitkolja, vagy az 
általány díj megállapításához hamis adatot szolgáltat. 

b.) Az a tulajdonos, bérlő, aki a kéményseprőipari közszolgáltatás ellátásához szükséges 
feltételeket a szolgáltató részére nem biztosítja, valamint az észlelt szabálytalanságok 
megszüntetését nem biztosítja a szolgáltató részére. 

c.) Aki a települési folyékony és szilárd hulladékkal  kapcsolatos kötelező helyi 
közszolgáltatást nem veszi igénybe, vagy nem a közszolgáltató által nyújtott szolgáltatást 
veszi igénybe. 
A települési folyékony és szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatást 
jogosulatlanul végzi vagy a települési folyékony hulladék tekintetében nem vagy nem a 
valóságnak megfelelően tesz eleget a nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének. 

 

4. Az állatok tartására vonatkozó helyi szabályok megsértése 

7. § 

 

Tiltott közösségellenes magatartást követ el az aki: 
a.) A feleslegessé vált állatok megfelelő elhelyezéséről nem gondoskodik. 

b.) Aki ebet póráz nélkül sétáltat a közterületen. 

 

5. A temető rendjének megsértése 



8. § 

 

Tiltott közösségellenes magatartást követ el az, aki a temetőben:  

a.) nyitvatartási időn túl tartózkodik 

b.) hangoskodik, zajkeltéssel a szertartások rendjét megzavarja, a temetőlátogatók kegyeleti 
érzéseit megsérti 

 

6. A közterületek tisztántartásának helyi szabályai 

10. § 

 

Tiltott közösségellenes magatartást követ el az aki:  

a.) A tulajdonában, használatában lévő ingatlana előtt húzódó járdát a járda és a kocsiút 
közötti területet a szükséges mértékben az évszaknak megfelelően, de legalább havonta 1 
alkalommal nem gazmentesíti, és a füvet nem vágja le. 

b.) A tulajdonában, használatában lévő ingatlan előtti járdaszakasz hó eltakarításáról, síkosság 
mentesítéséről, a járdaszakasz melletti nyílt árok tisztántartásáról, gaztalanításáról továbbá a 
gyalogjárda fölé nyúló vagy a közlekedést akadályozó faágak, bokrok szükséges nyeséséről 
nem gondoskodik. 

c.) Allergiát okozó valamint karantén-károsító növényeket a tulajdonában, használatában lévő 
ingatlanon és a vele határos közterületen nem távolít el.  

d.) A fák törzsén  reklámtáblát, feliratot, plakátot helyez el. 

e.) Közkifolyóknál és tűzcsapnál járművet mos. 

f.) A közterületen lévő játszóterek természetes vagy fizikai határvonalán belül dohányzik. 

g.) Hatósági jelzés nélküli üzemképtelen és lejárt műszaki érvényességű járművet 8 napon túl 
folyamatosan közterületen tart. 

 
III. fejezet 

Záró rendelkezések 

11. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
(2) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően elkövetett tiltott közösségellenes 
magatartások esetében kell alkalmazni. 
(3) Hatályát veszti:  
a.) Apátfalva Község Címeréről és Zászlajáról és annak használatáról szóló 5/1994 (03.28.)     
Ör. 9. §-a. 

b.) A közterület használatáról és a közterület használati díjáról szóló többször módosított 
22/1999 (12.21.) Ör. 11. § és a 12. § (5)-(6) bekezdése. 

c.) Az ivóvízszolgáltatás díjának megállapításáról szóló többször módosított 20/1999. (12.21.) 
Ör. 7. §-a. 

d.) A kötelező kéményseprőipari közszolgáltatásról szóló többször módosított 4/2003. 
(02.26.) Ör 8. §. 

e.) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 
többször módosított 39/2003. (12.17.) Ör 12. §. 



f.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéről szóló 
többször módosított 17/2008. ( X.01.) Ör10. §. 

g.) Az állatok tartásáról szóló 10/2003. (05.07.) Ör 10. §. 

h.) A temetőről és a temetkezésről szóló 25/2005. ( XII.21.) Ör18. § (1) bekezdése. 

i.) A közterületek tisztántartásáról, a vízelvezető árkok tisztántartásáról és a házi szemét     
elhelyezéséről szóló 11/2003. ( 05.07.) Ör 11. §.  
 
 
 
 
 
 
                  Varga Péter                                                                     Sajtos László 
                 polgármester                                                                         jegyző  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„A tiltott közösségellenes magatartásoktól szóló helyi rendelet 
megalkotása” tárgyú rendelettervezethez 

 
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen 

 
I. társadalmi hatásai: egyes rendeletek végrehajtásának kikényszerítése ellehetetlenül 
azáltal, hogy helyi rendeletben már nincs lehetőség szabálysértési tényállás megállapítására, 
ezáltal szükséges, hogy egyes, eddig tiltott magatartásokat tiltott, kirívóan közösségellenes 
magatartásként meghatározása lehetőséget teremt az egyes rendeletek további végrehajtására 
 
II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása nincs 
 
III. költségvetési hatásai: a helyi önkormányzat saját bevétele a kiszabott közigazgatási 
bírság összege. 
 
IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs. 
 
V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs. 
 
VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek adminisztratív hatása nincs. 
 
VII. megalkotásának szükségessége: a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényben foglaltak betartása. A hatályon kívül 
helyezés indoka, hogy az önkormányzati rendeletek összhangban legyenek a magasabb szintű 
jogszabályok rendelkezéseivel. Általános szabálysértési hatóságként 2012. április 15-től a 
Kormányhivatalok járnak el. Szükséges és lehetséges is, hogy egyes, eddig tiltott 
magatartásokat továbbra is szankcionálni lehessen. 
 
VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényben foglaltak megsértése 
 
IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak 
 

 
 


