
Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

12/2012./V.30./ önkormányzati rendelete 
 

a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról 
 
 
Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 32. Cikk (2) 
bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (4) bekezdésében, 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 alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya 
 
 
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.§ A rendelet hatálya Celldömölk Város közigazgatási területén megvalósított tiltott, 
kirívóan közösségellenes magatartásokra terjed ki. 
 
3.§ (1) A rendeletben meghatározott tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével 
szemben ezer forinttól százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság, illetve - 
amennyiben e rendelet úgy rendelkezik - ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság szabható 
ki. A helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelő jogosult a szabálysértésekről, a 
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 
törvény vonatkozó rendelkezési alapján. 
(2) A bírságot úgy kell kiszabni, hogy igazodjék a cselekmény súlyához. Az elkövető 
személyi körülményeit annyiban kell figyelembe venni, amennyiben azok a hatóság 
rendelkezésére álló adatokból megállapíthatóak.  
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott közigazgatási bírságot az elkövető az első fokú 
határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül az önkormányzat bírság bevételi 
számlájára történő utalás útján köteles teljesíteni.  
 
4.§ (1) Amennyiben a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás  
a.) csekély súlyú, 
b.) a cselekmény elkövetője az elkövetést megelőző egy évben a településen nem valósított 
meg ugyanilyen, tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást, 
c.) személyi körülményei és  
d.) a cselekmény elkövetésének körülményei alapján ettől kellő visszatartó hatás várható, 
a hatóság határozatában megállapítja a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás 
elkövetését, és közigazgatási bírság alkalmazása helyett az elkövetőt kötelezi, hogy a jövőben 
tartózkodjon hasonló cselekmények elkövetésétől, továbbá tájékoztatja, hogy az ismételt 
elkövetés esetén lehetőség van közigazgatási bírság, illetve ahol e rendelet lehetővé teszi 
helyszíni bírság kiszabására.  
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak helyszíni bírság kiszabása esetén nem alkalmazhatóak. 



2. Eljárási szabályok 
 
5.§ (1) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás miatt közigazgatási hatósági eljárást 
hivatalból, a közterület-felügyelő vagy a polgármesteri hivatal ügyintézője észlelése alapján, 
vagy bármely személy vagy szervezet kérelme alapján kell lefolytatni. A kérelemre a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (a továbbiakban: Ket.) vonatkozó szabályai az irányadók. 
 
(2) Nem indítható eljárás, ha  
a.) valamely cselekményben megnyilvánuló tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás 
elkövetése óta 30 nap eltelt; 
b.) mulasztásban megnyilvánuló tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás esetén a jogszerű 
teljesítésre nyitva álló határidő lejártától számított 30 nap eltelt; 
c.) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló tiltott, kirívóan közösségellenes 
magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől számított 30 nap eltelt. 
(3) A határidő kezdő napja 
a.) az a nap, amikor a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás megvalósul, 
b.) mulasztásban megnyilvánuló magatartás estén az a nap, amikor a kötelezett még 
jogszerűen eleget tehetett volna kötelezettségének, 
c.) jogellenes állapot fenntartása esetén az a nap, amikor ez a jogellenes állapot megszűnik. 
 
6.§ (1) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás miatt a közigazgatási hatósági eljárás 
lefolytatása és a cselekmény elbírálása a jegyző hatáskörébe tartozik. 
(2) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni eljárásra Ket. 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

3. Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás 
 

Az állattartás rendje 
 
7.§ (1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki 
a.) közterületen  közepes,  nagy testű, harapós és támadó természetű ebet szájkosár  nélkül 
vezet. 
(2) A 7.§ (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott tiltott, kirívóan közösségellenes 
magatartás elkövetőjével szemben a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki. 
 
 

Önkormányzati tulajdonban álló temetők rendje 
 
8.§ (1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki 
a.) temetőn kívül halottat eltemet, vagy hamvait szétszórja, kivéve a 145/1999. (X.1.) 
Korm.rendelet 34.§ (4)-(5) bekezdésében foglaltakat  
b.) sírt, vagy sírboltot a szükséges hatósági, szakhatósági engedélyek, vagy az üzemeltető 
jelenléte nélkül kinyit, abból exhumál,  
c.) sírgödröt le nem bomló anyaggal bélel ki, 
d.) temetkezési szolgáltatást a temetőkről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól szóló 
19/2001. (IV.25.) sz. rendelettel ellentétes módon végez, az üzemeltető hozzájárulása nélkül 
halottat, hamvakat eltemet, hamvakat helyez el, vagy szétszór 
e.) engedély nélkül sírboltot létesít, vagy annak fenntartásáról nem gondoskodik, 
f.) a sírt, urnasírt kerítéssel körülhatárolja,  



g.) a temető területére kutyát – a vakvezető kutya kivételével -, vagy más állatot bevisz 
h.) építőanyagot a temetőbe engedély nélkül beszállít, illetve építési, bontási munkákat az 
üzemeltető hozzájárulása nélkül végez,  valamint sírkő, síremlék és fejfa temetőből történő 
kivitelét – vagyonvédelmi okból – a temető üzemeltetőjének előzetesen be nem jelent 
i.) a temetőbe gépjárművel, motorkerékpárral behajt, ott közlekedik 
 
(2) a 8.§ (1) bekezdés i.) pontjában foglalt tilalom nem vonatkozik a mozgáskorlátozottakra, 
az engedélyezett munkálatokat végzőkre és – eseti elbírálás alapján – a láthatóan idős 
betegekre, de a behajtást illetve a temető területén történő közlekedést az üzemeltetővel 
előzetesen engedélyeztetni kell. 
(3) Az (1) bekezdés g.) illetve i.) pontjaiban meghatározott tiltott, kirívóan közösségellenes 
magatartás elkövetőjével szemben a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki. 
 
 

A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás rendje 
 
9.§ Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki 
a.) a hulladékkezelési közszolgáltatást – a beépítetlen telek, valamint a lakatlan lakás 
tulajdonoság kivéve - jogosulatlanul nem veszi igénybe  
b.) a hulladékszállítási szerződéskötési kötelezettségének nem tesz eleget 
c.) a hulladék gyűjtésére vonatkozó kötelezettségének nem, vagy nem a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásokról szóló 18/2010. (IX.17.) sz. rendeletben 
foglaltaknak megfelelően tesz eleget, vagy az összegyűjtött hulladékot közszolgáltatást 
végzőnek nem adja át 
d.) a hulladékot elhagyja, a tárolás, gyűjtés, ártalmatlanítás szabályaitól eltérő módon 
felhalmozza, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezi, kezeli, 
f.) a hulladékgyűjtő edénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, 
veszélyes hulladékot (pl. akkumulátor, gyógyszer, festék és vegyszermaradványok, 
göngyölegek, stb.) állati tetemet, vagy egyéb olyan anyagot elhelyez, amely veszélyezteti a 
begyűjtést, ürítést végzők egészséget, testi épségét, illetve a hulladékgyűjtő autó műszaki 
berendezésében rongálódást idézhet elő 
g.) nem háztartási szilárd hulladékot (továbbiakban: közületi) a háztartási, családi és társas-, 
tömbházaknál keletkező (továbbiakban: háztartási) szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló 
gyűjtőedénybe vagy közterületi, piaci, temetői (továbbiakban: közterületi) szilárd hulladék 
gyűjtésére szolgáló gyűjtőedénybe elhelyez 
h.) közterületi szilárd hulladékot háztartási szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló 
gyűjtőedénybe, illetve közületi szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedénybe elhelyez 
i.) háztartási szilárd hulladékot közterületi szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedénybe, 
illetve közületi szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedénybe elhelyez 
 
10.§ (1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki 
a.) a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatást nem veszi 
igénybe, nem a közszolgáltatás ellátásával megbízott közszolgáltatót veszi igénybe, vagy a 
közszolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételeket nem biztosítja, 
b.) az ingatlanon keletkező szennyvizet nem a közcsatornába vagy szennyvíz vízjogi 
üzemeltetési engedéllyel rendelkező saját szennyvíztisztítóba vezeti. 
 
 
 
 



A közterület használatának rendje 
 
11.§ (1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki 
a.) a közterületet hozzájárulás nélkül, vagy attól eltérő módon, vagy azt meghaladó mértékben 
használja, 
b.) a közterületet rendeltetésétől eltérő célra használja 
c.) gépjárművel a zöldterületre ráhajt, ott várakozik 
d.) a közterületen virágot leszed, fákat, egyéb növényeket csonkol. 
  
12.§ Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki 
a.) épület falán hirdető berendezést az épület tulajdonoságnak hozzájárulása nélkül, vagy 
annak hozzájárulásával, de úgy helyez el, hogy az a városképi követelményeknek és a 
közlekedésbiztonsági előírásoknak nem felel meg 
b.) hirdetményt vagy reklámot közúti jelzésen, annak tartóoszlopán vagy bármely más olyan 
berendezésen elhelyez, amely a forgalom szabályozására szolgált, 
c.) trafóházra, nyomásszabályozó állomásra, távközlési berendezésre és kandeláberre 
falragaszt elhelyez, 
 
13.§ Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki 
a.) a közúti közlekedésben használt gépjárművet, pótkocsit, nyergesvontatót, autóbuszt 
közterületen mos, szerel, javít, kivéve, ha a javítás a menet közben keletkezett műszaki hiba 
elhárítására szolgál 
b.) üzemképtelen járművet vagy munkagépet - a megengedett 30 napon túl - közterületen tárol 
d.) közterületet a tulajdonos hozzájárulása nélkül felbont, annak területén, alatta vagy felette 
építményt vagy más létesítményt – a közutat és tartozékait kivéve – elhelyez. 
 
14.§ Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki 
a.) közterület-bontási hozzájárulás nélkül közterületet felbont, 
b.) a közterület-bontási hozzájárulás határidejének lejárta után - annak meghosszabbítása 
nélkül – közterületen munkát végez, 
c.) a hozzájárulásban előírt kötelezettségeket megsérti, 
d.) a forgalombiztonsági okból előírt azonnali helyreállítási kötelezettségének nem tesz eleget, 
e.) a közterület bontás helyreállítását nem jelenti be, 
f.) a geodéziailag bemért koordinátás közműrajzot 2 példányban nem adja át a helyreállítás 
bemutatásakor, 
g.) a bontási utáni helyreállítási munkálatok műszaki előírásait megsérti. 
 
 

A környezetvédelem helyi szabályai 
 

15.§ (1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki 
a.) meglévő élővízfolyásokat, továbbá vízelvezető árkokat eltorlaszolja, a víz természetes 
hozamát, lefolyását, a víz áramlásának viszonyait megváltoztatja, a vízfolyások medrét, 
partját szűkíti, feltölti, 
b.) a vizet fertőzi, szennyezi, illetve a vízelvezető rendszerbe bármilyen hulladékot, vegyszert, 
azok csomagolóanyagait, mérgező anyagokat, motorolaj származékokat bevezet, bedob, beönt 
c.) a szennyvízcsatorna hálózatba csapadékvizet bevezet 
d.) a szennyvizet kilocsolja, ingatlanok, intézmények szennyvízét csapadékvíz-csatornába, 
csapadékvíz-elvezető árokba, természetes vízfolyásba, illetve nyílt ásott kútba vezeti,  
e.) közkifolyónál járművet mos, abból vizet elvezet 



f.) 21 órától reggel 7 óráig, valamint vasárnap és ünnepnap 0-10 óráig és délután 16-24 óráig 
a benzinmotoros fűnyírót, benzinmotoros szivattyút, benzinmotoros fűrészt használat 
g.) a közhasználatú park területére – a kijelölt útszakaszok, illetve létesítmények kivételével – 
járművel, beleértve a kerékpárt is – behajt 
(2) A 15.§ (1) bekezdés g.) pontjában meghatározott tilalom nem vonatkozik a munkavégzési 
célból való behajtásra. 
(3) A 15.§ (1) bekezdés e.) valamint g.) pontjában meghatározott tiltott, kirívóan 
közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben a közterület-felügyelő helyszíni bírságot 
szabhat ki. 
 
16.§ Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az az ingatlantulajdonos, ingatlan 
használója, aki 
a.) nem gondoskodik az ingatlana előtti járdaszakasz, nyílt árok és annak műtárgyai 
tisztántartásáról, az ingatlannal határos zöldterület rendben tartásáról (fűnyírás, gyomtalanítás, 
stb.), a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok 
eltávolításáról, a téli síkosság mentesítéséről és hóeltakarításról 
b.) síkosság elleni szóróanyagként környezetszennyező vagy –károsító anyagot használ. 
 
17.§ Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az az üzemeltető, aki 
a.) a szórakozó-, vendéglátó-, árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyitva tartás ideje 
alatt nem tartja tisztán, a hulladékot nem távolítja el, a létesítmény bejárata előtt nem helyez el 
hulladékgyűjtőt.  
 
 

4. Záró rendelkezések 
 
18.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
19.§ (1) Hatályát veszti  
 
1. Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének a városnév használatáról szóló 
39/2003. (XII.17.) sz. rendelet 7.§-a 
2. Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének a város címerének és 
zászlójának megállapításáról és használatának rendjéről szóló 14/1991. (X.9.) sz. rendelet 
15.§-a 
3. Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezés 
rendjének helyi szabályairól szóló 19/2001. (IV.25.) sz. rendelet 17.§ (1)-(2) bekezdése 
4. Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos helyi képviselő-testület közszolgáltatásról szóló 18/2010. (III.31.) sz. rendelet 
14.§-a 
5. Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési folyékony 
hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 24/2002. (V.29.) sz. rendelet 
12.§-a 
6. Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatáról és a 
közterületek rendjéről, valamint a közterületek bontásáról szóló 26/2008. (IX.3.) sz. rendelet 
17.§-a  
7. Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek bontás utáni 
helyreállításáról szóló 19/2009. (IV.30.) sz. rendelet 14.§-a 
8. Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének a választási plakátok, önálló 
hirdető-berendezések elhelyezésének és az Önkormányzat tulajdonában álló, kampány 



rendezvény céljára bérbe adható ingatlanok, közterületek használati feltételeinek helyi 
szabályozásáról szóló 29/2006. (IX.1.) sz. rendelet 4.§ (3) bekezdése 
9. Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelem helyi 
szabályozásáról szóló 32/2009. (XI.20.) sz. rendelet 22.§ (1)-(2) bekezdése 
10. Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési környezet 
védelméről szóló 11/1993. (IV.1.) sz. rendelet 26.§-a  
11. Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ebek tartásáról szóló 
23/2007. (X.10.) sz. rendelet 10. §-a 
 
 
Celldömölk, 2012. május 29. 
 
 
 
 

Farkas Gábor        Fehér László 
jegyző         polgármester 

       
 
 


