
Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2012.(V.30.) rendelete 

A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. § (4) bekezdésében és 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 az 

alábbi rendeletet alkotja.  

 

I. rész 

A rendelet hatálya 

 

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Sajóbábony város közigazgatási területén  

megvalósuló, a rendelet II. részében meghatározott magatartásokra. 

(2) E rendelet alkalmazásában tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásnak az a 

társadalomra nem veszélyes magatartás minősül, amely nem szabálysértés vagy 

bűncselekmény, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes és azt 

Sajóbábony Város Képviselő-testülte e rendeletben tiltott, kirívóan 

közösségellenes magatartásnak minősít. 

(3) A rendelet hatálya kiterjed minden – a II. részben meghatározott magatartást 

megvalósító – természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetre azzal, hogy a rendelet azon magatartási szabályok 

megsértése esetén nem alkalmazható, amelyeket magasabb szintű jogszabály 

büntetni rendel. 

 

Eljárási szabályok 

 

2. § (1) A tiltott, közösségellenes magatartásokkal kapcsolatos közigazgatási hatósági 

eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik.  

(2) Sajóbábony Város Polgármesteri Hivatal közterület- felügyelője   

e rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás 

megvalósítójával szemben helyszíni bírság kiszabására jogosult. A közterület- 

felügyelő eljárása során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény vonatkozó rendelkezései 

alapján  jár el.  

(3)  Hivatalból kell lefolytatni az eljárást a tiltott, közösségellenes magatartás miatt  

Sajóbábony Város Polgármesteri Hivatal közterület- felügyelője,  

vagy bármely más személy vagy szervezet jelzése alapján.  

 

Helyszíni bírság 

 

3. § (1) A rendelet II. részében meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás  

megvalósítójával szemben a közterület-felügyelő ötvenezer Ft-ig terjedő 

helyszíni bírságot szab ki, ha a magatartás megvalósítója a szabályszegést 

teljes mértékben elismeri. A helyszíni bírság legkisebb összege ezer forint.  

Ha a magatartás megvalósítója a szabályszegést teljes mértékben elismeri, a 

helyszíni bírság ellen nincs helye jogorvoslatnak. 

 



(2) A közterület-felügyelő a helyszíni bírság kiszabása során figyelemmel van a  

megvalósított tiltott, közösségellenes magatartás súlyára, a megvalósulás 

körülményeire, a magatartást megvalósító személyi körülményeire. 

(3) Ha magatartás megvalósítója a szabályszegést nem ismeri el, a közterület- 

felügyelő köteles hivatalból megindítani az eljárást.  

 

Hivatalból megindított eljárás  

 

4. § (1) Hivatalból megindított eljárás során a tiltott, közösségellenes magatartás  

megvalósítójával szemben százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság 

kiszabásának van helye.  

(2) Az eljáró hatóság az eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezési alapján 

folytatja le.   

(3) A kiszabott, de meg nem fizetett közigazgatási bírság helyébe — törvény 

 keretei között— közérdekű munkavégzés léphet. 

 

 

 

 

II. rész 

 

Egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások 

 

5. § (1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki 

 

a) A község címeréről, zászlajáról és azok használatának rendjéről 

szóló 8/1997.(VI.25.) Kt. rendeletben foglalt előírásokat megszegi; 

b) A közterületek használatáról szóló 15/2011.(IX.14.) önkormányzati 

rendeletben foglalt közterületet engedély nélkül veszi igénybe, vagy 

az engedélytől eltérően használja, valamint a rendelet 10. §, 11. §, 

15. § (2) bekezdésében foglalt előírásokat megszegi; 

c) A helyi állattartásról szóló 12/2008. (X.22.) Kt. rendelet  3. §,  

4. §, 5. §, 6. §, 8. §, 9. §-ban foglalt előírásokat megszegi; 

d) Sajóbábony nagyközség vízgazdálkodásáról, szennyvízmű 

üzemeltetéséről szóló 14/1998. (VIII.12.) Kt. rendelet előírásait 

megszegi; 

e) Az általa használt, illetve tulajdonát képező ingatlant felszólítás után 

sem tartja rendben, gyomtól, gaztól nem tisztítja meg; 

f)  Szemetet halmoz fel; 

g) Az ingatlan előtti járdaszakaszt és a közút patkájáig terjedő 

zöldterület tisztán tartásáról, fűnyírásáról, a kinyúló ágak, bokrok 

nyeséséről, hó eltakarításáról, síkosság mentesítéséről nem 

gondoskodik, a járdáról letakarított havat a gyalogos vagy 

járműforgalmat akadályozó módon helyezi el; 

h) Az ingatlan előtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt nem 

tisztítja, a csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja; 

i) Az ingatlanán keletkező csapadékvizet nem a saját területén vezeti 

le; 

j) Gépkocsit tiltott helyen és módon mos; 



k) Építményeket, kerítéseket, utcabútorokat bármilyen felirattal vagy 

egyéb módon megrongál; 

l) A gondozott zöldterületre járművel ráhajt, vagy azon parkol; 

m) Közútra, útpadkára salakot, vagy építési törmeléket engedély nélkül 

szállít vagy elhelyez; 

n) A településen lévő elő vízfolyásokba, belvízelvezető árkokba 

tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet bevezet, partjait szemét vagy 

egyéb hulladék lerakásával beszennyezi; 

o) Rothadó, bűzös szemét hulladék elszállításáról, megsemmisítéséről 

nem gondoskodik; 

p) Bűzös, erőteljes füstkibocsátó módon a levegőt szennyezi; 

q) Közterületen lévő virágot, dísznövényt, fát megrongálja, csonkítja, 

leszakítja. 

 

Záró rendelkezések 

 

6. § (1) Ez a rendelet 2012. június 1. napján lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti: 

  a)  A helyi állattartásról szóló 12/2008.(X.22.) Kt. rendelet 12. §-a; 

  b)  A község címeréről, zászlójáról és azok használatának rendjéről szóló  

8/1997.(VI.25.) Kt. rendelet 12. § (2) bekezdése; 

c) Sajóbábony nagyközség vízgazdálkodásáról, szennyvízmű 

üzemeltetéséről szóló 14/1998. (VIII.12.) Kt. rendelet 7. §-a; 

d) A közterületek használatáról szóló 15/2011.(IX.14.) önkormányzati 

rendelet 19. §-a. 

 

 

 

 

Likai-Tóth Adél       Nagy Imre 

                  jegyző                                                                                          polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


