
Felcsút Községi  Önkormányzat 

Képviselő- testületének 

19/2012. (VI. 20. ) 
önkormányzati rendelete 

 
a tiltott, közösségellenes magatartásokról 

 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés e) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (4) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

ELSŐ RÉSZ 
 

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 
 
1.§  

 
(1) A tiltott, közösségellenes magatartásokkal kapcsolatos hatáskört 2012. december 

31-éig a Képviselő- testület által átruházott hatáskörben a Polgármester, 2013. 
január 1-jétől a Képviselő- testület által átruházott hatáskörben a körjegyző 
gyakorolja.  

(2) A tiltott, közösségellenes magatartások elkövetése miatt lefolytatott eljárás során 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 
évi CXL. törvény rendelkezései alkalmazandók az e rendeletben meghatározott 
eltérésekkel. 

(3) A tiltott, közösségellenes magatartás miatti eljárás kizárólag hivatalból indítható, 
mely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a tiltott, közösségellenes 
magatartást természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet jelenti be. 

(4) Az eljárási képességgel nem rendelkező személy közigazgatási bírsággal nem 
sújtható. 

(5) Az eljárási képességgel nem rendelkező személy tiltott, közösségellenes 
magatartása miatt indult eljárást meg kell szüntetni. 

(6) A tiltott, közösségellenes magatartás elkövetője ötvenezer forintig terjedő 
helyszíni bírsággal és százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal 
sújtható. 

(7) A helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelő jogosult. 
(8) A tiltott, közösségellenes magatartások elkövetése miatt kiszabott közigazgatási 

bírságot átutalási postautalványon vagy banki utalással Alcsútdoboz Települési 
Önkormányzat 11736020-15727031 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni. 

 
 

MÁSODIK RÉSZ 
 
 

TILTOTT, KÖZÖSSÉGELLENES MAGATARTÁSOK 
 

1. Községi jelképek használatával összefüggő magatartások 
 

2.§ 



 
Aki a község jelképeit (címer, zászló, településnév) engedély nélkül vagy a használatra 
vonatkozó engedélytől eltérő módon használja, tiltott, közösségellenes magatartást 
követ el. 

 
2. Utca és házszámtábla elhelyezésével kapcsolatos magatartások 

 
3.§ 

 
(1) Az az ingatlantulajdonos, ingatlankezelő, bérlő vagy használó (továbbiakban: 

tulajdonos), aki az utcanév-tábla elhelyezését a tulajdonában vagy használatában 
álló ingatlanon nem engedi meg, tiltott, közösségellenes magatartást követ el. 

(2) Az a tulajdonos, aki a házszám-tábla elhelyezését, karbantartását, pótlását 
elmulasztja vagy a házszám-táblát nem az épület utca felőli homlokzatán, annak a 
bejárat felőli részén helyezi el, tiltott, közösségellenes magatartást követ el. 

(3) Aki az elhelyezett házszám-táblát, utcanév-táblát megrongálja, beszennyezi, 
olvashatatlanná teszi, szövegét megváltoztatja vagy engedély nélkül eltávolítja -
kivéve épületfelújítás időtartamára történő ideiglenes eltávolítás-, valamint 
jogtalanul helyezi ki, tiltott, közösségellenes magatartást követ el.  

 
3. Állattartással kapcsolatos  magatartások 

 
4.§ 

Aki az állatok tartásáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak megsértésével 
folytat állattartási tevékenységet, tiltott, közösségellenes magatartást követ el.  
 

5.§ 
 

Aki ebet póráz nélkül közterületre kivisz, harapós és támadó természetű ebet 
szájkosár nélkül a tartási helyéről közterületre kivisz vagy kivezet, tiltott, 
közösségellenes magatartást követ el.  
 

6.§ 
 

Aki az állat által okozott szennyezés megszüntetéséhez szükséges eszközöket nem tart 
magánál, azt a közterület-felügyelő felszólítására nem mutatja be, tiltott, 
közösségellenes magatartást követ el. 

 
 

4. Közrend elleni magatartás 
 

7.§ 
 
(1) Aki közterület rendeltetéstől eltérő használatát közterület használati engedély 

nélkül; továbbá az engedélyben foglaltaktól eltérő módon, vagy azt meghaladó 
mértékben veszi igénybe, tiltott, közösségellenes magatartást követ el.  

(2) Aki vállalkozói tevékenységének ellátásához, magángazdálkodásához szükséges 
gépet, gépjárművet közterületen tárol, tiltott, közösségellenes magatartást követ 
el.  

(3) Aki  beköltözés után három munkanapon belül lakóhelyének, vagy tartózkodási 
helyének címét a körjegyzőnek nyilvántartásba vétel céljából nem jelenti be,  
tiltott, közösségellenes magatartást követ el.   

  
 



5. Köztisztasággal kapcsolatos magatartások 
 

8.§ 
 
(1) Az az ingatlanhasználó vagy ingatlantulajdonos, aki ingatlana tisztán tartásáról és 

gyommentesítéséről, az ingatlanon elhagyott hulladék elszállításáról nem 
gondoskodik; vagy az ingatlanra ráhordott vagy felhalmozott hulladékot a kijelölt 
hulladéklerakó-helyre nem szállítja vagy szállíttatja el, tiltott, közösségellenes 
magatartást követ el.  

(2) Az az ingatlanhasználó vagy ingatlantulajdonos, aki nem gondoskodik az 
ingatlana - beleértve az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott 
belterületi földrészletet is - előtti járda, az ingatlanához csatlakozó járda, valamint 
a járda és az úttest közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán 
tartásáról, gyommentesítéséről, az elhagyott hulladék eltakarításáról (járda 
hiányában 2 m széles területsáv); illetőleg a járda melletti zöld sáv, nyílt 
csapadékvíz elvezető árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról, 
gyommentesítéséről, kaszálásáról, tiltott, közösségellenes magatartást követ el.  

(3) Az az ingatlanhasználó vagy ingatlantulajdonos, aki nem gondoskodik a 
telekingatlanról a járda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő 
nyeséséről, tiltott, közösségellenes magatartást követ el.   

(4) Az az ingatlanhasználó vagy ingatlantulajdonos, aki az ingatlana előtti út 
víztelenítésére szolgáló árkot betemeti, az út árkába vagy átereszébe olyan anyagot 
juttat, amely a lefolyást akadályozza, vagy az árkot (átereszt) szennyezi, tiltott, 
közösségellenes magatartást követ el. 

(5) Aki közterületen gépjárművet mos, tiltott, közösségellenes magatartást követ el.   
(6) Aki közterületen építési anyagot vagy törmeléket engedély hiányában tárol, tiltott, 

közösségellenes magatartást követ el.  
(7) Aki az általa alkalmi jelleggel jogszerűen igénybe vett közterületen az igénybevétel 

során keletkezett hulladékot nem gyűjti össze és elszállításáról nem gondoskodik, 
tiltott, közösségellenes magatartást követ el.  

 
9. § 

 
(1) Aki a közterületen szeszes italt fogyaszt, tiltott, közösségellenes magatartást követ 

el.   
(2) Nem terjed ki a (1) bekezdés hatálya az érvényes közterület- használati 

megállapodással rendelkező vendéglátó egységekre nyitvatartási időben, valamint 
az engedéllyel szervezett és engedéllyel rendelkező alkalmi rendezvényekre. 

 
 

6. Hó- és síkosságmentesítéssel kapcsolatos magatartások 
 

10.§ 
 
Az az ingatlantulajdonos, vagy ingatlanhasználó aki nem gondoskodik az ingatlana - 
beleértve az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi 
földrészletet is - előtti járda, az ingatlanához csatlakozó járda ónos esőtől, jégtől vagy 
hótól síkossá vált burkolatának folyamatos síkosság-mentesítéséről, tiltott, 
közösségellenes magatartást követ el.  
 
 
 

  
11.§ 



 
(1) Az az ingatlantulajdonos, vagy ingatlanhasználó, aki a hóeltakarítást úgy végzi, 

hogy a folyamatos gépjármű és gyalogosforgalmat akadályozza, tiltott, 
közösségellenes magatartást követ el.  

(2) Az az ingatlantulajdonos, vagy ingatlanhasználó, aki hórakást buszmegállóban, 
kapu és kocsibejáróban, gyalogátkelőhelyen, útkereszteződésben helyez el, 
tiltott, közösségellenes magatartást követ el.  

 
7. A kereskedelmi, vendéglátóipari, szolgáltató egységek  

és elárusítóhelyek üzemeltetőinek kötelezettségeivel kapcsolatos 
magatartások 

 
12.§ 

 
 

Az az üzemeltető, aki szórakozóhelyek, vendéglátóipari, kereskedelmi és szolgáltató 
egységek, valamint az utcai és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt, továbbá az 
egység közvetlen környékét (2 m széles sávot figyelembe véve) reggel 7.00 óráig nem 
tisztítja meg vagy folyamatosan nem takarítja, tiltott, közösségellenes magatartást 
követ el.  

 
8. Az avar és kerti hulladék (zöld  hulladék), valamint egyéb hulladékok 

ártalmatlanításával kapcsolatos magatartások 
 

13.§ 
 
 
Aki a település közigazgatási területén zöld hulladékot október 1-től április 30-áig 
terjedő engedélyezett időszak kivételével, a május 1-jétől szeptember 30-áig terjedő 
időszakban a hétfői, keddi, szombati (kivéve nemzeti ünnep)  engedélyezett napokon 
túl éget, tiltott, közösségellenes magatartást követ el.  
 

9. Hulladékgyűjtő edényzettel kapcsolatos magatartások  
 

14.§ 
 

(1) Az az ingatlantulajdonos, vagy ingatlanhasználó, aki a gyűjtőedényzetet a 
közterületre a gyűjtést megelőző napon 18.00 óra előtt kihelyezi vagy azt a gyűjtés 
napján a közterületről nem viszi be, tiltott, közösségellenes magatartást követ el.  

(2) Az az ingatlantulajdonos, vagy ingatlanhasználó, aki a gyűjtőedényzet és 
közterületen annak környékének tisztán tartásáról nem gondoskodik, tiltott, 
közösségellenes magatartást követ el.  

(3) Az az ingatlantulajdonos, vagy ingatlanhasználó, aki a gyűjtőedényzetbe mérgező, 
robbanó, gyúlékony vagy a közszolgáltatást végző dolgozó testi épségét, 
egészségét, valamint a közszolgáltató gépjárművét veszélyeztető anyagot helyez el, 
tiltott, közösségellenes magatartást követ el.  

(4) Az az ingatlantulajdonos, vagy ingatlanhasználó, aki télen a gyűjtőedényzet és az 
úttest között legalább 1 méter széles átjárót a gyűjtőedényzet akadálytalan 
mozgatása érdekében nem létesít, tiltott, közösségellenes magatartást követ el.  

 
 
 

10. Környezetvédelemmel kapcsolatos magatartások 
 



15.§ 
 
(1) Aki gépjárművel a közhasználatú zöldterületre ráhajt vagy azon parkol, tiltott, 

közösségellenes magatartást követ el.  
(2) Aki közhasználatú zöldterületre letelepszik – kivéve az e célra kijelölt és felirattal 

jelzett területeket – tiltott, közösségellenes magatartást követ el. 
  
 

11. Helyi hirdetményekkel kapcsolatos magatartások 
  

16.§ 
 

(1) Aki hirdetményt, plakátot, falragaszt közterületen épület falára, kerítésre az 
ingatlantulajdonos vagy az ingatlanhasználó hozzájárulása nélkül helyez el, tiltott, 
közösségellenes magatartást követ el.  

(2) Aki hirdetményt, plakátot, falragaszt közterületen élőfa törzsére helyez el, tiltott, 
közösségellenes magatartást követ el.  

(3) Aki a hirdetményt, plakátot, falragaszt elhelyezte és az elhelyezést követő 30 
napon belül nem távolítja el azt, tiltott, közösségellenes magatartást követ el.  

(4) Aki hirdető- berendezést, vagy reklám táblát közterületen úgy helyez el, hogy az 
akadályozza a közterület más részeinek és a szomszédos ingatlanok 
rendeltetésszerű használatát, vagy a közterület fenntartási munkáit, tiltott, 
közösségellenes magatartást követ el. 

 
12. Temetkezéssel kapcsolatos magatartások 

 
17. § 

 
(1) Aki a köztemetőben felállított síremlék lebontása, áthelyezése előtt a 

munkálatokat az üzemeltetőnek nem jelenti be, tiltott, közösségellenes 
magatartást követ el.  

(2) Aki a köztemetőben a síremlék felállításával a sírhelynél nagyobb területet foglal 
el, tiltott, közösségellenes magatartást követ el.  

 
18.§ 

 
(1) Aki a köztemető területéről sírkövet, síremléket, fejfát a temető üzemeltetőjének 

történt előzetes bejelentés nélkül kivisz, tiltott, közösségellenes magatartást követ 
el.  

(2) Aki vasárnap és ünnepnapokon a köztemetőbe ipari jellegű célszállítást végez, 
tiltott, közösségellenes magatartást követ el.  

(3) Aki az építési, vagy bontási munkák elvégzéséhez szükséges építőanyagot a  
köztemetőbe az üzemeltető engedélye nélkül szállít be, tiltott, közösségellenes 
magatartást követ el.  

19.§ 
 
(1) Aki a köztemetőben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett növényeket, valamint 

a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezi vagy a sírhelyek gondozása 
során keletkező hulladékot nem az arra kijelölt gyűjtőhelyeken helyezi el, tiltott, 
közösségellenes magatartást követ el.  

(2) Aki – a temető üzemeltető kivételével - a sírokra és a szakaszok belsejébe fát ültet, 
azokat kerítéssel határolja körül vagy padot vagy más ülőalkalmatosságot a 
temető üzemeltető hozzájárulása nélkül létesít, tiltott, közösségellenes 
magatartást követ el.  



(3) Aki a köztemető területére ebet – a vakvezető ebek, szolgálati ebek kivételével –
visz be, tiltott, közösségellenes magatartást követ el.   

 
 

HARMADIK RÉSZ 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

20.§ 
 

(1) Ez a  rendelet  2012.  július 2-án lép hatályba. 
(2)Hatályát veszti Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének az egyes 
helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 6/1995. (VIII. 14.) 
önkormányzati rendelete. 
(3) Hatályát veszti Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének a Felcsút- 
Szúnyog-puszta melletti terület helyi építési szabályozásáról szóló 10/1998. (IX. 25.)  
önkormányzati rendelete és a 10/1998. (IX. 25.) önkormányzati rendeletet  módosító 
6/1999. (VII. 20.) önkormányzati rendelet.  
(4) Hatályát veszti Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének a 
temetőkről és a temetkezésről szóló 1/2001.(II. 19.) önkormányzati rendelet 13. §-a.  
(5) Hatályát veszti Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének az 
állattartásról szóló 8/2004. (V. 3.) önkormányzati rendelet 13.§-a.  
(6) Hatályát veszti Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének a 
közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 5/2008. 
(IX. 18.) önkormányzati rendelet 9.§-a.  
(7) Hatályát veszti Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének a 
közterület- használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 6/1998. (XII. 16.)  
önkormányzati rendelet 9.§-a.  
(8) Hatályát veszti Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének a helyi 
környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról  
szóló 7/2001. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet 3- 30.§-a; a 37.§-a és a 7/2001. (VIII. 
1.) önkormányzati rendeletet módosító 1/2006. (II. 1.)  önkormányzati rendelet.  
 
 
 
 
   Mészáros Lőrinc      Dr. Petrin László 
       polgármester                          körjegyző 
 
 
 
ZÁRADÉK: 
 
Ez a rendelet 2012. június 20-án kihirdetésre került az Önkormányzat 
hirdetőtábláján.  
 
 
 
Dr. Petrin László 
      körjegyző 
 
 
 
 



 
 

TÁJÉKOZTATÓ AZ EL ŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉR ŐL 
 

Rendelet-tervezet címe: 
 

Előterjesztés a tiltott,  közösségellenes magatartásokról 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 
 
Társadalmi, gazdasági  
hatás: 

Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi 
következmények: 

Adminisztratív  
terheket befolyásoló hatás:

 
Alcsútdoboz lakóinak nyugalma, a kö
zösségi, közhasználatú területek  
rendje, tisztasága és az életviszonyok
rendezettsége, az egymást tisztelet- 
ben tartó magatartás megvalósulásá- 
nak elősegítése. 
 
 
 
 

Az önkormányzati ren- 
deletben meghatározott 
igazgatási bírság az ön- 
kormányzat bevétele. 

A környezetünk tisztább, 
rendezettebbé válhat a ren-
delet alkalmazása követ- 
keztében. 

Nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: A helyi szabálysértési rendelkezéseket az új szabálysértési tövény értelmében 2012. m
mindenképpen hatályon kívül kellett volna helyezni, s így folyamatos lehetőség nyílik a helyi életviszonyok miatti tényállások meg
állapítására és igazgatási bírság kiszabására, mellyel a helyes magatartásra lehet ösztönözni. 
 
 
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a szabálysértési rendelke
zések nélkül a helyi problémát jelentő magatartások szabályozatlanul és ezáltal szankció nélkül  maradnának. Ezáltal romlana 
köztisztaság 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
 
Személyi: 
Rendelkezésre áll. 

Szervezeti: 
Adott. 

Tárgyi: 
Adott 

 
 


