
Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

8/2012. (V. 29.) 
önkormányzati rendelete 

egyes tiltott, kirívóan közösségellenes 

magatartásokról, valamint az 

önkormányzati szabálysértési 

rendelkezések hatályon kívül helyezéséről  
 

 

 

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (4) 

bekezdésében és 143. § (4) bekezdés e) pontjában, a szabálysértésekről, a 

szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 

2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

E rendelet alkalmazásában tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás az a 

magatartás, melyet jogszabály szabálysértésként vagy bűncselekményként 

nem definiál, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, és azt Arló 

Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: 

Képviselő-testület) rendeletében tiltott, kirívóan közösségellenes 

magatartásnak minősíti.  

 

2. § 

 

Az önkormányzati jelképek alkotásáról és használatának szabályozásáról 

szóló 16/1999. (IX. 27.) számú rendelet 12. §-a helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„12. § Aki az önkormányzat jelképeit engedély nélkül, vagy az engedélytől 

eltérő módon használja, tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg.” 

 

 

3. § 
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A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 11/2001. (I. 29.) számú 

rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„12. § Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki megszegi 

e rendelet 4. §, 6. §, 8. §, 9. §, 10. §-aiban, továbbá a 11. § (1)-(3) 

bekezdéseiben foglaltakat.” 

 

 

4. § 

 

A települési folyékony-hulladék kezelési közszolgáltatásról szóló 11/2003. 

(VII. 7.) számú rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„6. §  Aki e rendelet 2. § (1) bekezdését, a 4. § (1) – (4) bekezdéseit 

megszegi, vagy a rendeletben szabályozott kötelező közszolgáltatások 

körébe tartozó munkálatokat jogosulatlanul végzi, tiltott, 

közösségellenes magatartást valósít meg.” 

 

 

5. § 

 

(1) A köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a 

szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 

10/2004. (III. 29.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 41. §-a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„41. § A közterületeken, építési és felvonulási területeken az 

önkormányzati rendelet betartásának ellenőrzéséről a polgármester a 

Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik.” 

 

(2) A Rendelet 43. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„43. § Aki e rendeletben foglaltakat megszegi – és az elkövetett 

cselekmény elbírálása nem tartozik a szabálysértésekről, a 

szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény hatálya alá – tiltott, kirívóan közösségellenes 

magatartást valósít meg.” 

 

6. § 

 

Az állattartásról szóló 11/2004. (III. 29.) számú rendelet 16. §-a a helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

„16. § Aki e rendeletben foglaltakat megszegi, tiltott, közösségellenes 

magatartást valósít meg.” 

 

7. § 
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A közterületek használatáról szóló 18/2004. (VI. 1.) rendelet 11. §-a 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Aki a közterületet ez e rendeletben előírt hozzájárulás nélkül vagy attól 

eltérő módon, illetve azt meghaladó mértékben használja, a rendeletben 

szabályozott kötelezettségeket, tilalmakat megszegi, tiltott, 

közösségellenes magatartást valósít meg. 

(2) A tiltott, közösségellenes magatartás elleni eljárás kezdeményezése nem 

mentesít a közterület-használati díjfizetési, és a közterület eredeti 

állapotába történő helyreállításra vonatkozó kötelezettség alól.” 

 

 

8. § 

 

A zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 11/2007. (V. 2.) 

rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„13. § Ha jogszabály másként nem rendelkezik, tiltott, kirívóan 

közösségellenes magatartást követ el a létesítmény üzemeltetője, vagy a 

rendezvény szervezője, ha jelen rendelet 4. § (1) bekezdésben, 5. §-ában, 6. 

§ (1) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében és a 9. §-

ában foglaltakat megszegi.” 

 

 

9. § 

 

Az üzletek nyitva tartásának rendjéről szóló 21/2008. (XII. 1.) rendelet 3. §-

a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. § Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki a 2. §-ban írt 

kötelezettségét elmulasztja, vagy abban valótlan adatokat közöl.” 

 

 

10. § 

 

(1) A rendeletben meghatározott tiltott, kirívóan közösségellenes 

magatartás elkövetőjével szemben ezer forinttól ötvenezer forintig terjedő 

igazgatási bírság szabható ki, amely ismételhető.  

 

(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, jövedelmi viszonyait, amennyiben 

azokat az erre vonatkozó felhívásra önként igazolja. 
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11. § 

 

(1 ) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás miatt közigazgatási 

hatósági eljárást hivatalból, Arló Nagyközség Önkormányzata 

Polgármesteri Hivatala ügyintézőjének észlelése alapján, valamint bármely 

személy vagy szervezet jelzése alapján kell lefolytatni.   

 

(2) E rendelet alapján a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás 

elkövetése miatt induló eljárás lefolytatása tekintetében a Képviselő-

testület a hatáskör gyakorlását a polgármesterre ruházza át.  

 

(3) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályait kell 

megfelelően alkalmazni.  

 

12. § 

 

(1) Ez a rendelet 2012. június 1-jén lép hatályba.  

(2) Hatályát veszti: 

a) A köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, 

valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező 

igénybevételéről szóló 10/2004. (III. 29.) rendelet 42. §-a, 

b) Az állattartásról szóló 11/2004. (III. 29.) számú rendelet 7. § 

(2) bekezdése. 

 

 

 

Zsigray Árpád sk.                                              Klisóczkiné Papp Andrea sk. 

polgármester                                                                                         jegyző 

 

 

 

Záradék: 

A rendelet kihirdetésre került 2012. május 29-én. 

 

 

A kiadmány hiteléül: 

 

Solymosi Katalin 

főtanácsos 

 
 


