
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete 

A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások szabályozásáról 
 
  
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) 
bekezdés a.) pontjában  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 51. 
§ (4) bekezdésében, 143.§ (4) bekezdésében, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254.§ (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. Általános rendelkezések 
 
1.§ E rendelet alkalmazásában tiltott, kirívóan 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, kirívóan közösségellenes magatartásnak minősítette. 
 
2.§ (1) Az e rendeletben meghatározott tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével 
szemben ezer forinttól ötvenezer forintig terjedő igazgatási bírság szabható ki. 
 
(2) A kiszabásra kerülő igazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni 

a) a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét, 
b) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat az erre vonatkozó 

tájékoztatásra önként igazolja. 
 
 

2. Eljárási szabályok 
 
3.§ A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás miatt közigazgatási hatósági eljárást hivatalból, 
az Önkormányzat munkatársának észlelése alapján kell lefolytatni, ide értve a bármely személy 
jelzése alapján történt észlelést is, melynek valódiságáról az Önkormányzat munkatársa 
meggyőződik. 
 
4.§ (1) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás miatt a közigazgatási hatósági eljárás 
lefolytatása, és a cselekmény elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik. 
 
(2) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni eljárásra a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit 
kell alkalmazni. 
 
(3) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben közigazgatási hatósági 
eljárás a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás észlelésétől számított 15 napon belül 
indítható meg. Ezt követően a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetése miatt eljárás 
nem indítható. 
 
(4) Amennyiben a kirívóan közösségellenes magatartás csekély súlyú, a cselekmény elkövetője 
pedig az elkövetést megelőző egy évben a településen nem valósított meg más, kirívóan 
közösségellenes magatartást, az igazgatási bírság alkalmazása helyett az eljárás lefolytatását 
megelőzően az Önkormányzat munkatársa felhívja a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás 
megvalósítóját a jogszerű magatartás tanúsítására, 5 napos határidő kitűzésével. Az elkövetőt az 



Önkormányzat határozatában kötelezi, hogy a jövőben tartózkodjon hasonló cselekmények 
elkövetésétől, továbbá tájékoztatja őt az ismételt elkövetés lehetséges jogkövetkezményeiről. A 
határidő eredménytelen elteltét követően lehet az eljárást lefolytatni, és az igazgatási bírságot 
kiszabni. 
 

 
 

3. Egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások 
 

Állattartás 
 

5.§ (1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki a helyi állattartás szabályairól 
szóló 4/2008.(VI.01.) számú rendelettel módosított 7/2004.(V.06.) rendelet  

a) az 1. sz. mellékletben meghatározott állattartási védőtávolságokra, és maximált létszámra 
vonatkozó rendelkezést megszegi, 

b) a 4.§ 1)-6) bekezdésben és 7) bekezdésben az állatok tartására vonatkozó rendelkezéseket 
megszegi, 

c) a 5.§-ában, 6.§-ában 1), 3) és 4) bekezdésében, 7.§-ában 1),3) és 4) bekezdésében valamint 
10.§-ában az ebtartásra, 12.§-ában tartásra vonatkozó rendelkezéseket megszegi 

d) közterületen keletkezett állati ürüléket nem távolítja el haladéktalanul, 
e) az állati hulladék ártalmatlanításáról nem megfelelően gondoskodik. 

 
Köztisztaság 

 
6.§  Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki  

a) az általa használt, illetve tulajdonát képező ingatlant felszólítás után nem műveli meg, nem 
tartja rendben gyomtól, gaztól nem tisztítja meg, 

b) szemetet felhalmoz 
c) a szemétgyűjtőedénybe mérgező, robbanó, folyékony, vagy a szolgáltatást végző dolgozó 

testi épségét egészségét, vagy a gépjárművet veszélyeztető anyagot helyez el, 
d) a szemétgyűjtőedény és környékének tisztántartásáról (takarításáról, fertőtlenítésről) nem 

gondoskodik 
e) az ingatlant és az ingatlan előtti járda tisztántartásáról (hó eltakarításáról, síkosság 

mentesítéséről) nem gondoskodik 
f) az ingatlan előtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, vagy a csapadékvíz 

zavartalan lefolyását nem biztosítja 
g) a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan előtti járdán illetve mellette nőtt 

gyomokat, gazt nem tartja rendben az ingatlan előtt maximum 10 m-es távolságban, a 
kinyúló ágak, bokrok nyeséséről nem gondoskodik, 

h) az ingatlanán keletkező csapadékvizet nem a saját területén helyezi el, 
i) a járdáról letakarított havat a gyalogos, illetve járműközlekedést akadályozó módon rakja 

le,  
j) gépkocsit tiltott helyen és módon mos, 
k) szennyvizet, eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot a csapadékelvezető 

árokba vezet, önt, 
l) közkifolyót nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára engedély, illetve hozzájárulás 

nélkül igénybe vesz, 
m) az idejét múlt hirdetményt, plakátot nem távolít el, 
n) építményeket, kerítéséket, élőfát bármilyen felirattal megrongál, 
o) közterületen elhelyezett, általa beszennyezett felszerelési és berendezési tárgyakat nem 

tisztítja meg, 
p) a gondozott zöldterületre járművével ráhajt, vagy azon parkol, 



q) közútra, útpadkára salakot, vagy építési törmeléket engedély nélkül szállít, vagy elhelyez, 
r) vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépet, gépjárművet 

közterületen tárol, 
s) alkalmi jelleggel igénybe vett közterületen és környékén keletkezett hulladékot nem gyűjti 

össze, és elszállításáról nem gondoskodik, 
t) a településen lévő élővízfolyásokba, belvízelvezető árkokba tisztítatlan szennyvizet, 

trágyalevet levezet, partjait szemét, vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezi, 
u) rothadó, bűzös szemét hulladék elszállításáról, megsemmisítéséről nem gondoskodik, 
v) avar és kerti hulladékok nyílt téren történő égetését nem a 13/2007. (VIII. 29.) számú 

rendeletben foglaltak szerint végzi. 
 

 
Közterület rendje 

 
7.§ Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki közterületen 

a) az utcai bútorokat, berendezéseket (ideértve a kerti padokat, virágtartó edényeket, 
vízvételi helyeket, utcanév és információs táblákat is) rendeltetésellenesen használja, 
felállítási helyükről elmozdítja, 

b) a fák törzsét, ágait hirdetés céljára, kötél vagy kábel rögzítésére igénybe veszi, 
c) élő telepített növényt vagy annak részeit (virág, termés, lomb) begyűjti, 
d) a közterület szabályairól szóló 19/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet 11.§-ban 

meghatározottaktól eltérően szeszesitalt fogyaszt, 
e) használaton kívüli járművet, munkagépet engedély nélkül tárol, 
f) a dohányzás után keletkező dohánytermék maradványokat (csikk) nem az erre 

rendszeresített és felállított hulladékgyűjtőbe helyezi el 
 
 

A közterület használat 
 

8.§ (1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki a közterületet engedély nélkül 
veszi igénybe, vagy az engedélytől eltérően használja, és e tevékenységével a 4. § (4) bekezdésben 
meghatározott felhívás ellenére sem hagy fel.  
 
(2) közterületet rendeltetésétől eltérően közterület-használati engedély nélkül, vagy az 
engedélyben foglalt feltételektől eltérő módon használ. 
 

A kötelező közszolgáltatások igénybevétele 
 
9.§ (1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki az a tulajdonos, használó, aki a 
kéményseprő-ipari közszolgáltatásokkal kapcsolatos kötelező munkákat akadályozza, a munkák 
elvégzéséhez szükséges feltételeket nem biztosítja. 
 
(2) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az ingatlan tulajdonosa, ha a rendszeres 
szemétszállításba be nem kapcsolt – külterületi – területeken keletkezett szemét elszállításáról és 
elhelyezéséről (elföldelés, elégetés, a legközelebbi szemétszállító helyen történő elhelyezés) a 
környezetvédelmi előírások betartásával nem gondoskodik. 
 
(3) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, 

a) aki a hulladékot elhagy, a gyűjtés, begyűjtés és lerakás szabályaitól eltérő módon 
felhalmoz, ellenőrizhetetlen körülmények között elhelyez vagy kezel, 

b) aki a hulladékgyűjtő edényekben olyan anyagot helyez el, (forró hamu, maró anyag, 
mérgező anyag, állati tetem, gyúlékony vagy robbanóanyag, kő és épület törmelék, 



nagyobb terjedelmű tárgy stb.) ami veszélyezteti a hulladékszállítással foglalkozó dolgozó 
egészségét, illetőleg megrongálhatja a jármű műszaki berendezését, vagy reaktiválása 
során veszélyezteti a környezetet, 

c) aki a hulladékgyűjtő edényt – a konténer, illetve gyűjtőszigetek kivételével – az ingatlanon 
kívül tartja,  

d) a tulajdonos, ha a hulladék tárolására használható edényt nem tartja tisztán, szükség 
esetén nem gondoskodik annak fertőtlenítéséről és karbantartásáról, 

e) az, aki közterület-használati engedély birtokában olyan árusító, szolgáltató, vagy egyéb 
tevékenységet folytat, vagy tervez folytatni, melynek során települési szilárd hulladék 
keletkezik, és a szolgáltatónak nem jelenti be a közterületen végzendő tevékenység 
kezdetének és végének időpontját, valamint a várható hulladék fajtájára, összetételére és 
mennyiségére tekintettel a hulladékgyűjtésre nem köt szerződést. 

 
(4) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el a tulajdonos, ha a lomtalanításra 
meghirdetett időpontban a hulladékot úgy helyezi el, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat 
zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet károsítja, továbbá baleset-, vagy károkozás veszélyének 
előidézésével jár. 
 
 

 
Házszámtáblák elhelyezése 

 
10.§ (1) a   házszámtábla, és helyrajzi szám kihelyezésével, pótlásával, cseréjével kapcsolatos 

kötelezettségét megszegi,  
(2) közterületi házszámtáblát megrongál, eltakar, vagy bármely más módon a tájékoztató jellegét 

megszünteti, 
(3)   közterületi házszámtáblát jogtalanul kihelyez, vagy eltávolít. 
 
 

Záró rendelkezés 
 
11. § (1) E rendelet 2012. május 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően 
elkövetett tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások esetén kell alkalmazni. 
 
 

Nagy Dániel      Járfás Péterné 
           polgármester            jegyző 
 
 
 
Záradék: 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(IX.28.) számú rendelete alapján 
társadalmi egyeztetésre bocsátva: 2012. április 18. 

Beérkezett vélemények: 0 db. 

 
A rendeletet a mai napon kihirdettem. 
Pátka, 2012. április 30. 
       Járfás Péterné 
            Jegyző 


