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Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
25/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 

a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról 
 
 

  
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (4) bekezdésében és a 143. § (4) bekezdés e) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. Általános rendelkezések 
 
1. § (1) A rendeletet Enying város közigazgatási területén, a 14. életévét betöltött természetes 
személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által elkövetett tiltott, 
kirívóan közösségellenes magatartásra kell alkalmazni. 
 
(2) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás az a helyi közösségi együttélés szabályaival 
ellentétes, azt veszélyeztető vagy sértő magatartás, amelyet e rendelet tiltott, közösségellenes 
magatartásnak minősít. 
 
(3) Nem állapítható meg tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás megvalósulása, ha a 
tevékenységgel, mulasztással vagy jogellenes állapot fenntartásával szabálysértés vagy 
bűncselekmény valósul meg, vagy a tevékenység, mulasztás vagy jogellenes állapot 
fenntartása esetére más jogszabály közigazgatási bírság alkalmazását írja elő. 
 
(4) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás miatt a közigazgatási hatósági eljárás 
bejelentés vagy a hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján hivatalból indul. A 
közigazgatási hatósági eljárás 

a) valamely cselekménnyel megvalósuló tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás 
esetén a cselekmény elkövetésétől,  
b) mulasztásban megnyilvánuló tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás esetén a 
jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától,  
c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló tiltott, kirívóan közösségellenes 
magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől  

számított 30 napon belül indítható meg. 
 
(4) A bejelentésnek tartalmaznia kell a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást 
megvalósító személy, szervezet ismert adatait, a magatartás helyének és idejének, továbbá a 
körülményeinek leírását, a bizonyítási eszközök megjelölésével. Amennyiben lehetőség van 
rá, a bizonyítási eszközöket csatolni kell a bejelentéshez. 
 
(5) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
 
. 
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2. § (1) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben 150.000 forintig 
terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye. 
 
(2) A 18. életévét még be nem töltött természetes személlyel szemben – figyelemmel a 
rendelet 1. § (1) bekezdésére – közigazgatási bírság kiszabásának akkor van helye, ha önálló 
jövedelemmel rendelkezik vagy önként vállalja a közigazgatási bírság megfizetését. 
 
(3) A közigazgatási bírságot a határozat közlésétől számított 30 napon belül kell megfizetni. 
 
(4) A közigazgatási bírság mértékének megállapításakor figyelembe kell venni a tiltott, 
kirívóan közösségellenes magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét, a magatartás 
elkövetőjének szociális, vagyoni körülményeit, amennyiben azokat az erre vonatkozó 
tájékoztatást követően önként igazolja. 
 
3. § A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskör gyakorlását a képviselő-
testület Enying Város Jegyzőjére (a továbbiakban: jegyző) ruházza át. 
 

2. Városi jelképek használatával összefüggő magatartások 
 
4. § Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást valósít meg, aki a város jelképeit, zászlaját 
vagy Enying város nevét 

a) engedély nélkül előállítja, felhasználja, 
b) annak használatára vonatkozó engedélyben előírt feltételeket megszegi, 
c) a város közösségét sértő módon használja. 

 
3. Házszám és utcanévtábla elhelyezésével kapcsolatos magatartások 

 
5. § Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást valósít meg, aki 

a) az utcanévtábla kihelyezését és az azzal járó munkálatokat akadályozza, 
b) a kihelyezett közterületi névtáblát megrongálja, szövegét megváltoztatja vagy 
olvashatatlanná teszi, a kezelő hozzájárulása nélkül azt eltávolítja, 
c) házszámtábla – közterületről jól látható módon történő – kihelyezését, pótlását az 
erre vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 30 napon belül nem teszi meg. 

 
4. Fás szárú növények védelmével kapcsolatos magatartások 

 
6. § Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki  

a) a fás szárú növények védelméről szóló jogszabály hatálya alá tartozó fás szárú 
növényt jogellenesen kivág vagy annak telepítésére, fenntartására, kezelésére 
vonatkozó kötelezettséget, szabályt nem teljesíti, 
b) a fákat, bokrokat, cserjéket jogellenesen letördeli, csonkítja, beszennyezi, a 
telepített virágágyások növényeit jogellenesen leszedi, letépi vagy tönkreteszi. 

 
5. Temetők rendjének megsértése 

 
7. § Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki 

a) a temetőben szemetel, vagy a szemetet nem a kijelölt helyen helyezi el, 
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b) a temető rendjét megszegi, csendjét zavarja, 
c) engedély nélkül, temetőként ki nem jelölt területen halottat eltemet, 
d) olyan magatartást tanúsít, amely a szertartások rendjét, a temetőlátogató közönség 
kegyeleti érzéseit sérti, a kegyeleti jog gyakorlását akadályozza vagy gátolja, 
e) a temető területére vonatkozó gépkocsival történő behajtás szabályait megszegi, 
f) a síremlék felállításakor, felújításakor keletkezett sírkőmaradványok elszállítására 
vonatkozó felhívásnak nem tesz eleget, 
g) síremléket hozzájárulás, engedély nélkül állít, vagy állíttat, illetve a 
hozzájárulástól, engedélytől eltérő időpontban, vagy nem az előírt módon építette 
meg, 
h) a megváltott temetési helyen túlterjeszkedő szegélykőt, síremléket, sírboltot vagy 
sírjelet az üzemeltető felszólítása ellenére a megváltott temetési helyen 
túlterjeszkedve helyezi el, 
i) a közvetlen veszélyt okozó síremlék, sírjel karbantartásáról, helyreállításáról a 
felhívás ellenére sem intézkedik; 
j) sírgödröt kifalaz. 

 
6. Állattartással kapcsolatos magatartások 

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

a) úgy tart állatot, hogy veszélyezteti az állat, vagy ember életét, testi épségét, 
egészségét, 
b) nem biztosítja az állat oly módon történő tartását, hogy az a környező ingatlanokra 
ne tudjon átjutni, 
c) úgy tartja állatát, hogy a lakóház közös használatú területét, helyiségeit (pl.: 
lépcsőház, lift stb.) szennyezi, és nem gondoskodik annak haladéktalan 
eltávolításáról, 
d) nem biztosítja ingatlanán az állattartási szabályok ellenőrzésének lehetőségét. 

 
(2) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást valósít meg, aki 

a) engedély nélkül macska- és ebtenyésztéssel foglalkozik, valamint engedély nélkül 
vadállatot tart, 
b) kutyát többlakásos lakóépület udvarán és közös használatú helyiségeiben póráz 
nélkül vezeti, 
c) nem gondoskodik arról, hogy a kutyája sem más állatot, sem embert harapásával 
ne veszélyeztethessen. 

 
(3) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást valósít meg, aki az állatok tartásáról szóló 
56/2009. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 

a) az 15. §-ában foglalt tilalmat,  
b) 4. §-ában, 16. §-ában, 17. §-ában foglalt rendelkezéseket,  
c) 1. mellékletében meghatározott védőtávolságok betartásával, épületek 
elhelyezésével kapcsolatos szabályokat  

megszegi, vagy tiltott övezetben állatot tart. 
 

 
 



Hatályon kívül helyezte a 26/2012. (XII. 01.) önk. rendelet. 

7. Közterületek használata 
 

9. § (1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki a közterület-használat helyi 
szabályozásáról szóló 11/1999. (V. 10.) önkormányzati rendelet szabályaitól eltérő módon, 
annak előírásainak megszegésével használja vagy veszi igénybe. 
 
(2) Az engedély nélkül kihelyezett, vagy elavult, szükségtelenné vált plakátot, hirdetést, 
hirdetményt, hirdető berendezést, reklámtáblát, egyéb szóróanyagot (továbbiakban: reklám) 
az köteles eltávolítani, aki a reklámot kihelyezte. Amennyiben ezen személy nem állapítható 
meg, úgy a közösségellenes magatartás elkövetőjének azt kell tekinteni, akinek érdekében a 
reklám elhelyezésre került. 
 
(3) A (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével tiltott, kirívóan közösségellenes 
magatartást követ el aki: 

a) reklámot tiltott helyen helyez el,  
b) az elavult vagy szükségtelenné vált reklámot a közterületről felszólítás ellenére – 
az abban foglalt határidőre – nem távolítja el. 

 
8. A közterületek tisztántartásával összefüggő magatartások 

 
10. § (1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki a köztisztaságról szóló 
25/1997. (XI. 12.) önkormányzati rendelet szabályait megsérti, nem teljesíti, így különösen ha 
nem gondoskodik: 

a) az ingatlana előtti járda, (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetőleg ha a járda 
mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület – kivéve az önkormányzat által 
ellátott rendszeres parkfenntartásba bevont területeket), továbbá a járda és az út 
közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztántartásáról, szemét és 
gyommentesítéséről, a hóeltakarításról és a síkosságmentességről, 
b) az ingatlana előtt a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más 
hulladék eltávolításáról, az ingatlanán és az előtt a pollen allergiát okozó növények 
gyommentesítéséről, 
c) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, 
d) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és 
körüljárásra szolgáló terület tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását 
akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról, 
e) a beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról és gyommentesítéséről, 
f) a telekingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő 
nyeséséről. 

 
(2) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el a szórakozóhelyek, vendéglátó ipari 
egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek, és más árusítóhelyek üzemeltetője, aki nem 
gondoskodik az üzlet előtti járdaszakasz tisztántartásáról, a hó- és síkosság-mentesítéséről, a 
zárás előtt a szemét összetakarításáról. 
 
(3) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el a tulajdonos, ha a lomtalanításra 
meghirdetett időpontban a hulladékot úgy helyezi el, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat 
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zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet károsítja, továbbá baleset-, vagy károkozás 
veszélyének előidézésével jár. 
 
 

9. Települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő magatartások 
 
11. § (1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást valósít meg, aki a helyi 
hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és a 
közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 6/2007. (III. 01.) önkormányzati rendeletben 
foglalt rendelkezéseket megszegi, így különösen: 

a) arra kötelezettként a kötelező települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatást nem veszi igénybe, 
b) a szemétgyűjtő edénybe folyékony, mérgező, környezetszennyező, robbanó 
anyagot vagy egyéb olyan anyagot helyez el, amely veszélyezteti az elszállítással 
foglalkozók vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét, 
c) nem gondoskodik a szemétgyűjtő edény és környéke tisztántartásáról, 
d) a kötelező közszolgáltatás szünetelése érdekében valótlan bejelentést tesz. 

 
(2) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást valósít meg, aki a közterületeken 
elhelyezett, a szelektív hulladékgyűjtést szolgáló gyűjtőszigetek edényzetébe bele nem való 
hulladékot beletesz. 
 
(3) Tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg, aki szennyvizet, eldugulás vagy 
rongálódás okozására alkalmas anyagot a csapadékvíz lefolyó utcai aknába, vagy a 
csapadékelvezető árokba önt. 
 
(4) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást valósít meg, aki az avar és kerti hulladékok 
nyílttéri égetéséről szóló 32/2005. (XII. 19.) önkormányzati rendeletben foglalt – különösen az 
égetés időtartamára és a tűz őrzésére oltására vonatkozó – rendelkezéseket megszegi. 
 
 

10. Záró rendelkezések 
 

12. § A rendelet 2012. november 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést 
követően elkövetett tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások esetén kell alkalmazni. 

 
 
 
 

Pődör Gyula        Mihályfi Gábor 
polgármester            aljegyző 

 
 
Kihirdetve: 2012. szeptember 28. 
 
        Mihályfi Gábor 
             aljegyző 


