Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete
a kirívóan közösségellenes magatartásokról, az elkövetőkkel szembeni pénzbírság
kiszabásának szabályairól és szabálysértési tényállások hatályon kívül
helyezéséről
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (4)
bekezdésében, 143. § (4) bekezdés e) pontjában és 146/A. §-ában, valamint a
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdésében és a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
94/B. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Mány Község közigazgatási területén kirívóan
közösségellenes magatartásokat elkövetőkre.
2. A kirívóan közösségellenes magatartásokkal kapcsolatos pénzbírság
kiszabásának eljárási szabályai
2. § (1) Az e rendeletben meghatározott kirívóan közösségellenes magatartás
elkövetőjével szembeni eljárásokban a jegyző jár el.
(2) Az e rendeletben meghatározott kirívóan közösségellenes magatartás
elkövetőjével szemben százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható
ki.
(3) Az e rendeletben meghatározott kirívóan közösségellenes magatartás
elkövetőjével szemben ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság szabható ki.
(4) Az e rendelet hatálya alá tartozó ügyekben a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94/B. §-ának
megfelelően az eljáró hatóság elkobzást alkalmazhat.
(5) A kirívóan közösségellenes magatartásokkal kapcsolatos pénzbírság kiszabása
eljárásának lefolytatása során a a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény . rendelkezéseit kell alkalmazni az
e rendeletben foglalt eltérésekkel.
3. A kirívóan közösségellenes magatartások
3. § A helyi közterületek rendje elleni kirívóan közösségellenes magatartást követ el
a) aki a zöldterületeken, azok sétaútjain járművel közlekedik, várakozik,
járművet javít, vagy tisztít,

b) aki Mány község parkjaiban 0.00 óra és 6.00 óra között felszólítás ellenére
tartózkodik,
c) aki a játszóteret nyitvatartási időtől eltérő időtartamban használja, vagy ott
tartózkodik,
d) aki emlékművön, illetve körülötte, utcabútorzaton, egyéb utcai berendezési
tárgyon, valamint lépcsőn, padon gördeszkázik, görkorcsolyázik,
kerékpározik,
e) aki közterületen szeszes italt fogyaszt, kivéve:
ea) az engedélyezett alkalmi rendezvényt,
eb) a vendéglátóipari előkertet,
ec) a kulturális-, bor-, gasztronómiai-, egyházi- és sportrendezvényt,
cégbemutatót, társadalmi rendezvényt,
ed) minden év december 31. napján 20 órától a következő év január 1.
napján 6 óráig terjedő időszakot,
f) aki a házszámtábla kihelyezésével, pótlásával, cseréjével, vagy a közterületi
névtábla kihelyezésének tűrésével kapcsolatos kötelezettségét megszegi,
g) aki a közterületi névtáblát, házszámtáblát, emléktáblát megrongál, eltakar,
vagy bármely más módon a tájékoztató jellegét megszünteti,
h) aki a közterületi névtáblát, házszámtáblát jogtalanul kihelyez, vagy
eltávolít.
i) aki hirdető-berendezést, hirdetést, hirdetményt nem az erre a célra kijelölt
helyre helyez el, vagy akinek az érdekében hirdető-berendezést, hirdetést,
hirdetményt nem az erre a célra kijelölt helyre helyeznek el,
j) aki választási plakátot élő fára, növényzetre, országos vagy helyi védettségű
épületre, köztéri szoborra helyez el,
k) aki közterületet engedély nélkül használ,
l) aki közterületen előzetes engedély nélkül fát vág ki.
4. § A Képviselő-testület tagjai és bizottságai, valamint az önkormányzat intézményei
kivételével Önkormányzat jelképei használatának rendje elleni kirívóan
közösségellenes magatartást követ el, aki Mány község nevét, zászlaját, címerét, vagy
címerének elkülöníthető részét engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon,
illetve számban használja.
5. § A békés együttélés rendje elleni kirívóan közösségellenes magatartást követ el,
a) aki a 3/2003. (II.14.) önkormányzati rendelet 19. §-ában meghatározottól
eltérően avart, kerti hulladékot éget,
b) aki közterületre irányuló zajkeltésre alkalmas hangosító berendezést, vagy
közterületen olyan helyhez kötött hangosító berendezést működtet, amely
nincs összefüggésben ipari, kereskedelmi, szolgáltató tevékenységgel – a
jelentős zajkibocsátással járó alkalmi rendezvény, a település számára jelentős
szabadtéri rendezvény és a település egésze számára jelentős, vagy az egyes
településrészek, intézmények közösségét érintő hangosítással járó rendezvény
kivételével -, vagy olyan mobil hangosító berendezést működtet, amely nincs
összefüggésben ipari, kereskedelmi, szolgáltató tevékenységgel,

c) aki közterületen környezeti zajt előidéző kulturális, szórakoztató,
vendéglátó, kereskedelmi vagy sport célú tevékenységet engedély nélkül,
vagy engedélytől eltérően végez,
d) aki mobil szabadtéri hangosító berendezést, ideértve a kereskedelmi
tevékenységgel összefüggő figyelemfelhívó szignált is, vasárnap, pihenő- és
munkaszüneti napokon, valamint munkanapokon 12 óra és 15 óra között,
továbbá 20 órától másnap 07 óráig üzemeltet,
e) aki a temetők használatának rendjét megsérti,
g) aki a mozgóárusításra, valamint mozgóboltra vonatkozó szabályokat
megszegi.
6. § A helyi köztisztaság elleni kirívóan közösségellenes magatartást követi el
a) aki az ingatlant övező, a telekhatártól a közút széléig nyúló közterület
tisztán tartásáról, hó- és síkosság mentesítéséről, a csapadékvíz zavartalan
lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról, zöld terület
karbantartásáról felszólítás ellenére nem gondoskodik,
b) aki az általa a közterületre kihelyezett hulladékgyűjtést szolgáló
gyűjtőeszköz tisztán tartásáról nem gondoskodik,
c) aki a tulajdonában, használatában lévő ingatlanon a vegetációs időszakban
a gyomnövények irtásáról nem gondoskodik
7. § A kereskedelem és szolgáltatás rendje elleni kirívóan közösségellenes
magatartást követ el
a) aki kéményseprő ipari közszolgáltatás körébe tartozó munkát
jogosulatlanul végez,
b) aki az általa üzemeltetett üzletben – vendéglátó üzlet, alkalmi rendezvény
és alkalmi vásár, valamint december 31. és január 1. napja kivételével - hétfőtől
vasárnapig 22 órától 06 óráig szeszes italt forgalmaz,
c) aki közterületen jogosulatlanul árul, árusít,
d) aki az általa üzemeltetett üzletben a bejelentett nyitvatartási időtől eltérően
folytatja a tevékenységet.
8. § Az állattartás rendje elleni kirívóan közösségellenes magatartást követ el az
a) aki közterületen galambot etet,
b) aki közterületen állatot tart,
c) aki belterületi zöldterületen haszonállatot legeltet,
d) aki a település belterületén a haszonállatok tartási helyéről közterületre
való kijutását, vagy magánterületre való átjutását nem akadályozza meg,
f) aki a település külterületén az eb és a haszonállatok tartási helyéről
közterületre való kijutását, vagy magánterületre való átjutását nem
akadályozza meg, vagy azokat kóborolni hagyja.
Záró rendelkezések
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
10. § Hatályát veszti

a) a címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről szóló 4/1997.
(VII.11.) önkormányzati rendelet 7. §-a,
b) a köztemetők használatának rendjéről szóló 8/2001. (V.25.) önkormányzati
rendelet 31. § (2) bekezdésének b) pontja és 32. §-a,
c) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról, a települési folyékony hulladék kezeléséről, valamint a
települési környezet fenntartásáról szóló 3/2003. (II.14.) számú önkormányzati
rendelet 29. §-a,
d) a közterület használatáról és a használat engedélyezéséről szóló 11/2008.
(X.29.) számú önkormányzati rendelet 10. § (2), (3) és (4) bekezdése, valamint
az (5) bekezdésben a „de a használó ez esetben sem mentesül a (3)
bekezdésben meghatározott következmények alól” szövegrész,
e) a közterületen történő szeszesital-fogyasztás tilalmáról szóló 8/2009.
(VI.29.) számú rendelet 3. §-a,
f) a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről
szóló 14/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet 7. §-a.
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