Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
18/2012. (V.25.) önkormányzati rendelete
egyes, közigazgatási bírsággal fenyegetett magatartásokról
Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének 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 foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el.
1. §
(1) E rendelet alkalmazásában közigazgatási bírsággal fenyegetett magatartásnak az a tevékenység
vagy mulasztás minősül, amely a társadalomra nem veszélyes, ezért szabálysértésnek vagy
bűncselekménynek nem minősül, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, és azt a képviselőtestület e rendeletében kirívóan közösségellenes magatartásnak minősíti.
(2) Nem állapítható meg a kirívóan közösségellenes magatartásért való felelősség, ha a tevékenység
vagy mulasztás bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg, úgyszintén, ha a tevékenységre vagy
mulasztásra törvény vagy kormányrendelet közigazgatási bírság alkalmazását rendeli el.
2. §
(1) A kirívóan közösségellenes magatartás miatt közigazgatási hatósági eljárást hivatalból, a közterületfelügyelő vagy a polgármesteri hivatal ügyintézője észlelése alapján kell lefolytatni, ide értve bármely
szervezet vagy személy bejelentése alapján történő tudomásszerzést is.
(2) A kirívóan közösségellenes magatartás elkövetése miatt induló eljárás lefolytatására – az e
rendeletben foglalt eltérésekkel – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szabályait kell alkalmazni.
(3) A kirívóan közösségellenes magatartás elkövetése miatt induló eljárás lefolytatása tekintetében a
képviselő-testület a hatáskör gyakorlását elsőfokon a jegyzőre ruházza át.
3. §
(1) Az e rendeletben meghatározott kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben
közigazgatási bírság szabható ki, melynek
a) legalacsonyabb összege ötezer forint,
b) legmagasabb összege
ba) a 4. § 1., 4., 7. és 9. pontjaiban meghatározott magatartás esetén ötvenezer forint;
bb) a 4. § 2., 3. és 6. pontjaiban meghatározott magatartás esetén százezer forint;
bc) a 4. § 5. és 8. pontjaiban meghatározott magatartás esetén százötvenezer forint.
(2) Az e rendelet 4. § 2-8. pontjaiban meghatározott kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével
szemben helyszíni bírság szabható ki, melynek
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a) legalacsonyabb összege ötezer forint,
b) legmagasabb összege
ba) a 4. § 4. és 7. pontjában meghatározott magatartás esetén harmincezer forint,
bb) a 4. § 2., 3., 5., 6. és 8. pontjaiban meghatározott magatartás esetén ötvenezer
forint.
(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti bírságok mértékének megállapítása során – a Ket. 94/A. (1)
bekezdésében foglaltakon túl – mérlegelni kell:
a) a kirívóan közösségellenes magatartás súlyát;
b) az elkövető vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azok a hatóság
rendelkezésére álló adatokból megállapíthatók, illetve azokat az erre vonatkozó felhívásra az
önként igazolja.
(4) Elkobzásnak az e rendelet 4. § 1. és 2. pontjaiban meghatározott kirívóan közösségellenes
magatartás esetén van helye. Az elkobzott dolog tulajdonjoga az önkormányzatra száll.
(5) Nem indítható a kirívóan közösségellenes magatartás megállapítására és bírság kiszabására
eljárás, ha a jogsértő magatartásnak az eljárásra jogosult hatóság tudomására jutásától számított
harminc nap, vagy az elkövetéstől számított hat hónap eltelt. A hat hónapos határidő kezdő napja
a) az a nap, amikor a jogsértő magatartás megvalósul,
b) jogellenes állapot fenntartása esetén az a nap, amikor ez az állapot megszűnik.
4. §
Kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki:
1. a városi címer és zászló alkotásáról és használatáról szóló 32/1997. (IX. 08.) ÖKT rendelet
(a továbbiakban: „R1.”) szabályait megszegve
a) a város címerét vagy zászlóját jogosulatlanul használja fel,
b) a használatra vonatkozó engedélytől eltérő módon állítja elő illetve hozza forgalomba;
2. a közterületen történő szeszes ital fogyasztásának korlátozásáról szóló 35/2007. (X. 25.)
ÖKT rendelet 1. §-ában foglaltakat megszegi;
3. Budaörs város zöldfelületeinek és zöldterületeinek megóvásáról, használatáról,
fenntartásáról és fejlesztéséről szóló 29/2004. (V. 25.) ÖKT rendelet (a továbbiakban: „R2.”) 4.
§-ában, 5. § (3) és (5) bekezdéseiben, 6. § (1) és (3) bekezdéseiben, 13. § (1) bekezdésében
és 14. § (1) bekezdésében foglaltakat megszegi.
4. a temetőkről és a temetkezésről szóló 42/2004. (IV. 24.) ÖKT rendelet (a továbbiakban:
„R3.”) 10. § (1)-(6) bekezdésében, 11. § (2) bekezdésében, 12. §-ában, 14. § (3)
bekezdésében, 15. § (3) bekezdésében, 16. §-ában foglaltakat megszegi;
5. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 52/2004 (IX. 15.) ÖKT
rendelet (a továbbiakban: „R4.”) szabályait megszegve
a) a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettség tényének bejelentését
elmulasztja;
b) települési szilárd hulladékot felhalmoz vagy más ingatlanára a jogszabályban
meghatározott feltételektől eltérő módon kihelyez;
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c) települési szilárd hulladékkal kapcsolatos szolgáltatást jogosulatlanul végez, vagy azt
jogszabályellenesen végzi;
6. az állattartásról szóló 59/2004. (X. 20.) ÖKT rendelet (a továbbiakban: „R5.”)
a) 3/A. § (2) bekezdésében, 3/B. §-ában, 4. § (1) bekezdésében, 5. §-ában, 6. §-ában, 6/A.
§-ában, 10. § (1) bekezdésében, (4) bekezdésének d)-g) pontjában, (5) bekezdésében és
11. § (4) bekezdésében foglaltakat megszegi;
b) szabályait megszegve a felügyelete alatt álló ebet külterületen felügyelet nélkül bocsátja
közterületre, vagy – ide nem értve a természeti és védett természeti területet vagy
vadászterületet – kóborolni hagyja;
c) szabályait megszegve a felügyelete alatt álló ebet közterületen – ide nem értve a
természeti és védett természeti területet, vagy vadászterületet, illetve az ebek futtatására
kijelölt területet – póráz nélkül elengedi.
7. a közterületek elnevezéséről valamint azok jelöléséről szóló 68/2004. (XII. 01.) ÖKT rendelet
(a továbbiakban: „R6.”) szabályait megszegve
a) utcanév táblát, emléktáblát eltakar, vagy bármely más módon tájékoztató jellegét
megszünteti,
b) utcanév táblát, emléktáblát jogtalanul kihelyez vagy eltávolít,
c) a házszámtábla kihelyezését elmulasztja;
8. a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 33/2006. (VI. 21.) ÖKT rendelet (a
továbbiakban: „R7.”) 5. § (3)-(5) bekezdéseiben foglaltakat megszegi;
9. a Budaörs név felvételéről és használatáról szóló 47/2011. (X. 28.) ÖKT rendelet (a
továbbiakban: „R8.”) szabályait megszegve a névhasználatot
a) engedély nélkül, vagy az engedély kiadásának megtagadása ellenére,
b) az engedélyben foglaltaktól eltérő módon vagy célra,
c) az engedélyben meghatározott, a névhasználattal kapcsolatos feltételeket, kikötéseket,
egyéb előírásokat megszegve,
d) az engedély R8. 10. § b) pontjában foglaltakon alapuló visszavonása ellenére
folytatja.
5. §
(1) E rendelet 2012. május 31. napján lép hatályba.
(2) A R2. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Nem közterületen álló fa kivágását be kell jelenteni. A bejelentés a 2. sz. melléklet szerinti
nyomtatványon nyújtható be.”
(3) A R5. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Közterületen – kivéve az ebek futtatására kijelölt területet – ebet csak pórázon lehet
vezetni, közforgalmú közlekedési eszközön – a vakvezető, illetve a mozgáskorlátozottakat
segítő eb kivételével – csak szájkosárral, pórázzal lehet szállítani.”
(4) Hatályát veszti:
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1. a R1. 8. §-a;
2. a R2. 16. §-a;
3. a R3. 15. § (5) bekezdése és 17. §-a;
4. a R4. 15. §-a;
5. a R5. 11. § (1)-(2) és (5) bekezdései, 12. §-a, 15. § (1)-(2) bekezdései, valamint 17. §-a;
6. a R6. 16. §-a;
7. a R7. 8. § (3) bekezdése;
8. a R8. 12. §-a;
9. a játszótereken történő dohányzás tilalmáról szóló 24/2009. (XI. 03.) ÖKT rendelet;
10. az avar- és kerti hulladékok égetéséről, valamint a háztartási tevékenységgel okozott
légszennyezés helyi szabályozásáról szóló 4/2011. (II. 04.) ÖKT rendelet 7. §-a.
Budaörs, 2012. május 23.

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

4

A 18/2012. (V.25.) önkormányzati rendelet 2012. május 25-én a Polgármesteri
Hivatal (Budaörs, Szabadság út 134. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel
kihirdetésre került.
Erdős Károlyné
irodavezető
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