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Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2012. (V. 4.) önkormányzati rendelete 

az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (4) bekezdésében 143. § (4) 
bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi CXL. törvény 8. § (1) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

I. FEJEZET 
Eljárási szabályok 

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya 

1. § 

(1) E rendelet alkalmazásában tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás az, amely 
szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, de a közösségi együttélés 
szabályaival ellentétes, és ezért azt a képviselő-testület e rendeletében tiltott, kirívóan 
közösségellenes magatartásnak minősíti. 

(2) A rendelet hatálya kiterjed a Kislőd Község közigazgatási területén megvalósuló, az e 
rendelet II. Fejezetében meghatározott magatartásokra. 

(3) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi, az (1) és (2) bekezdésben meghatározott 
magatartást megvalósító természetes és jogi személyre, továbbá jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezetre (a továbbiakban: az elkövetőre). 

2. Az eljáró hatóság 

2. § 

(1) A rendeletben foglaltak betartását a körjegyző és Magyarpolány és Kislőd Községek 
ügyintézője ellenőrzi. 

(2) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokkal kapcsolatos közigazgatási hatósági 
eljárás lefolytatása a körjegyző hatáskörébe tartozik. 

3. A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokkal kapcsolatos jogkövetkezmények 

3. § 

(1) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások elkövetőivel szemben ötvenezer 
forintig terjedő igazgatási bírság kiszabásának van helye. 

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

4. § 

(1) Amennyiben a kirívóan közösségellenes magatartás csekély súlyú, a cselekmény 
elkövetője pedig az elkövetést megelőző egy évben a településen nem valósított meg 
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más, kirívóan közösségellenes magatartást, a hatóság pénzbírság alkalmazása helyett az 
elkövetőt határozatában kötelezi, hogy a jövőben tartózkodjon hasonló cselekmények 
elkövetésétől, továbbá tájékoztatja őt az ismételt elkövetés lehetséges 
jogkövetkezményeiről. 

(2) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás miatti közigazgatási hatósági eljárás 
hivatalból, vagy bejelentés alapján indítható. 

(3) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni eljárásra a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(4) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben közigazgatási 
hatósági eljárás valamely cselekményben megnyilvánuló tiltott, kirívóan 
közösségellenes magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől, mulasztásban 
megnyilvánuló tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás esetén a jogszerű teljesítésre 
nyitva álló határidő lejártától jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló tiltott, 
kirívóan közösségellenes magatartás esetén a jogellenes állapot észleléstől számított 30 
napon belül indítható meg. Ezt követően a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás 
elkövetése miatt eljárás nem indítható. 

5. § 

(1) A jogkövetkezmények alkalmazása során minden esetben tekintettel kell lenni az 
elkövető személyi körülményeire, az elkövetett cselekmény súlyára, továbbá arra, hogy 
a jogkövetkezmény alkalmazásától mennyiben várható visszatartó erő. 

(2) Az igazgatási bírság mértékének meghatározásakor érvényesíteni kell a fokozatosság 
követelményét. 

II. FEJEZET 
Az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások 

4. A helyi címer és zászló használatára vonatkozó rendelkezések megsértése 

6. § 

Aki Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi címer és zászló 
alapításáról és használatának rendjéről szóló 11/2004. (IV. 28.) rendeletében előírt, a címer 
vagy zászló használatára vonatkozó 3. §, 4. § és 7. §-ban foglalt szabályokat megszegi, a 
címert, zászlót engedély nélkül használja tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást valósít 
meg. 

5. A települési környezet károsítása 

7. § 

(1) Aki 
a) az általa használt kertet nem műveli meg, vagy nem gondoskodik a kertben 

található fű és egyéb lágyszárú növényzet rendszeres kaszálásáról vagy egyéb 
módon történő rendszeres nyírásáról, 

b) az általa használt ingatlanon tartós jelleggel jelentős mennyiségű hulladékot 
halmoz fel, 

c) az általa használt ingatlan előtti járdaszakaszon a hó- és jégmentesítésről nem 
gondoskodik, 
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d) az ingatlan előtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, vagy a 
csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja, 

e) a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan előtti járdán, illetve mellette nőtt 
gazt nem írtja, a kinyúló ágak és bokrok nyeséséről nem gondoskodik, 

f) Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületek 
tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 
szóló 22/2008. (XII.12.) rendeletének 7-8. §-aiban, 10. §, 14. §, 15. §, 19. §, 24. §, 
25. §, 26. § vagy 28. §-ában foglalt előírásokat megszegi, 

g) gondozott zöldterületre járművel ráhajt vagy azon parkol vagy 
h) a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatást 

nem veszi igénybe, vagy nem az Önkormányzattal szerződött szolgáltató által 
nyújtott szolgáltatást veszi igénybe, és e magatartása nem minősül 
szabálysértésnek vagy más, közigazgatási bírsággal szankcionálható eljárás 
alapjául szolgáló cselekménynek, tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást 
valósít meg. 

(2) Az (1) bekezdés a)-f) pontja alapján csak akkor kerülhet sor az e jogszabály szerinti 
eljárás lefolytatására, ha az elkövető a jogellenes állapot megszüntetéséről az erre 
irányuló felszólítást követő öt napon belül sem gondoskodik. 

6. Kerti hulladék égetési rendjének megsértése 

8. § 

Aki Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének az avar és kerti hulladék 
nyílttéri égetéséről szóló 11/2009. (IV. 24.) rendeletének 4-5. §-aiban foglalt előírásokat 
megszegi tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást valósít meg. 

7. Az állattartás rendjének megsértése 

9. § 

(1) Aki Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi állattartás 
szabályairól szóló 20/2008. (XI. 25.) rendeletének  

a) 1. mellékletben meghatározott állattartási védőtávolságokra vonatkozó 
rendelkezéséket, 

b)  az állatok tartására vonatkozóan a 3-6. §-okban megállapított előírásokat, 
c) az állatbetegségek megelőzésére és leküzdésére vonatkozóan a 8-9. §-okban 

megállapított rendelkezéseket, 
d) az ebtartásra vonatkozóan a 10-15. §-okban megállapított előírásokat, 
e) a macskatartásra vonatkozóan a 16. §-ban megállapított előírásokat megszegi 

tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást valósít meg. 

8. A közterület-használat rendjének megsértése 

10. § 

Aki közterületet Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületek 
használatáról szóló 21/2004. (VI. 9.) rendeletében előírt engedély nélkül, vagy az 
engedélyben foglaltaktól eltérő módon vesz igénybe, az engedélyben lévő feltételeket nem 
tartja be és a közterület használatával a használat megszüntetésére irányuló felszólítás 



4 

 

kézhezvételét követő napon sem hagy fel, tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást valósít 
meg. 

9. A temető rendjének megsértése 

11. § 

Aki Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőről és a temetkezés 
rendjéről szóló 22/2003. (XII. 10.) rendeletének 8-13. §-aiban foglalt előírásokat megsérti 
tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást valósít meg. 

10. Közterületen történő szeszesital fogyasztás korlátozásának megsértése 

12. § 

Aki Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szeszes ital közterületen 
történő fogyasztásának korlátozásáról szóló 10/2009. (IV.24.) rendeletének 3. §-ában foglalt 
korlátozásokat megszegi tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást valósít meg. 

11. Zöldterületekkel kapcsolatos szabályok megsértése 

13. § 

Aki Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi zöldterületek 
védelméről szóló 12/2009. (IV.24.) rendeletének 4. § (1) és (2) bekezdésében foglalt 
előírásokat megszegi tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást valósít meg. 

12. Vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásával kapcsolatos szabályok megsértése 

14. § 

Aki Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vendéglátó üzletek éjszakai 
nyitva tartásának rendjéről szóló 13/2009. (VII. 30.) rendeletének 3. § (1), (2), (7) és (8) 
bekezdéseiben foglalt korlátozásokat, előírásokat megszegi tiltott, kirívóan közösségellenes 
magatartást valósít meg. 

III. FEJEZET 
Záró rendelkezések 

13. Hatálybalépés 

15. § 

E rendelet 2012. május 15. napján lép hatályba. 

12. Hatályon kívül helyező rendelkezések 

16. § 

(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti 
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a) Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi címer és zászló 
alapításáról és használatának rendjéről szóló 11/2004. (IV. 28.) rendeletének 9. §-
a, 

b) Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az avar és kerti 
hulladék nyílttéri égetéséről szóló 11/2009. (IV. 24.) rendeletének 6. §-a, 

c) Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi állattartás 
szabályairól szóló 20/2008. (XI. 25.) rendeletének 18. §-a, 

d) Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületek 
használatáról szóló 21/2004. (VI. 9.) rendeletének 16. §-a, 

e) Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőről és a 
temetkezés rendjéről szóló 22/2003. (XII. 10.) Önk. sz. rendeletének 24. § (1) b) 
pontja, 

f) Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szeszes ital 
közterületen történő fogyasztásának korlátozásáról szóló 10/2009. (IV.24.) 
rendeletének 4. §-a, 

g) Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi zöldterületek 
védelméről szóló 12/2009. (IV.24.) rendeletének 5. §-a, 

h) Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vendéglátó üzletek 
éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 13/2009. (VII. 30.) rendeletének 4. § (2) 
bekezdéséből a "valamint az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.28.) 
Korm. rendelet 76. §-a" szövegrész, 

i) Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületek 
tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 
szóló 22/2008. (XII.12.) rendeletének 29-30. §-ai. 

  
 
 
 
 
 
 Polt Rita Dobosi Gergely 
 polgármester körjegyző 

 
 
 
 
Záradék:  
A rendeletet a mai napon kihirdettem 
Az önkormányzat rendelete  európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem  tartalmaz. 

 

Magyarpolány, 2012. május 4. 
 
 
 Dobosi Gergely 
 körjegyző 
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 
 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2012. április 
15. napjával hatályba lépő 134. § (4) bekezdésének e) pontja felhatalmazást ad az 
önkormányzatok képviselő-testületeinek egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások 
megállapítására. 
A fenti napon lépett hatályba a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény, amelynek 254.§ (2) 
bekezdése értelmében a helyi önkormányzatok legkésőbb 2012. május 31. napjáig kötelesek 
hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeleteikben megállapított szabálysértési 
tényállásokat. 
 
 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 
 
Az 1. §-hoz 
A rendelet hatálya valamennyi, Magyarpolány Község Önkormányzatának közigazgatási 
területén tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást elkövető természetes és jogi személyre, 
továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kiterjed. 
 
A 2. §-hoz 
A Képviselő-testület az eljárás gördülékenysége érdekében hatáskörét átruházza a jegyzőre. 
 
A 3. §-hoz 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény értelmében a kiszabható igazgatási 
bírság legmagasabb összege ötvenezer forint. 
 
A 4. §-hoz 
A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény (Sztv.) ismeri a figyelmeztetés, mint 
pénzbírság kiszabása helyetti intézkedés fogalmát. E rendelet az Sztv-ben található 
figyelmeztetés analógiájára lehetőséget ad arra, hogy a csekélyebb súlyú magatartást 
megvalósító személyek vonatkozásában sor kerüljön olyan intézkedés alkalmazására, amely 
nem jár bírságfizetési kötelezettséggel, ám érzékelteti az ügyféllel magatartásának helytelen 
mivoltát. E § meghatározza továbbá az eljárásrendet, illetve az eljárás megindításának 
határidejét. 
 
Az 5. §-hoz 
A pénzbírság fokozatosságának és annak a magatartás súlyához, továbbá az ügyfél személyi 
körülményeihez való igazodásának követelményét érvényesíti. 
 
A 6-14. §-hoz 
Az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokat határozza meg. 
 
A 16. §-hoz 
Hatályon kívül helyezi az egyes szabálysértési tényállásokat. 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 
 
 

Társadalmi kihatás: A kisebb jelentőségű, ám a helyi közösség szempontjából fontos 
szabálysértési tényállások helyébe lépő tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások 
továbbra is biztosíthatják a helyi lakosok békés együttélését. 
 
Gazdasági kihatás: Nem releváns. 
 
Költségvetési kihatás: Számottevő bevétel nem várható az igazgatási bírságbefizetésekből. 
 
Környezeti kihatás: A helyi környezet védelmét célzó rendelkezések miatt a rendelet 
elősegítheti a környezetvédelmi előírások érvényesülését. 
 
Egészségügyi következmények: Nincsenek. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A jegyzői szabálysértési hatóság 
megszűnésével felszabaduló kapacitás miatt a feladat ellátása nem jár az adminisztrációs 
terhek növekedésével. 
 
Megalkotásának szükségessége: A hatályon kívül helyező rendelkezések tekintetében 
szükséges. 
 
Megalkotása elmaradásának várható következményei: A fentiek tekintetében jogsértő 
állapot alakul ki. 
 
Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
Rendelkezésre állnak. 


