
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

…/2012.(…...) önkormányzati rendelete 

 

a tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról 

 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143.§ (4) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 51. § 

(4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § (1) E rendelet hatálya arra a természetes személyre terjed ki, aki Eplény község 

közigazgatási területén tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít. 

 

       (2) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendeleteinek alkalmazásában 

tiltott, közösségellenes magatartásnak az a tevékenység vagy mulasztás minősül, 

amely a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, azt a képviselő-testület 

rendeletében tiltott, közösségellenes magatartásnak minősíti, és nem minősül 

szabálysértésnek vagy bűncselekménynek, valamint a tevékenységre vagy mulasztásra 

törvény vagy kormányrendelet közigazgatási bírság alkalmazását nem rendeli el.  

 

       (3) Közösségellenes magatartás megvalósítása miatt közigazgatási bírság kiszabásának 

nincs helye, akivel szemben a Büntető Törvénykönyvről szóló törvény által 

meghatározott büntethetőséget kizáró ok áll fenn. 

 

      (4) Közösségellenes magatartás megvalósítása miatt indult eljárásban fiatalkorú az, aki a 

közösségellenes magatartás megvalósításakor a tizennegyedik életévét betöltötte, de a 

tizennyolcadikat még nem. 

 

      (5) Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságot vagy helyszíni bírságot csak akkor lehet 

kiszabni, ha a fiatalkorú saját jövedelemmel rendelkezik vagy annak megfizetését 

vállalja, egyéb esetben figyelmeztetés alkalmazható. 

 

 

 

2. Egyes tiltott, közösségellenes magatartások 

 

2. § Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a községi címer alkotásáról szóló 

10/1997.(XI.27.) önkormányzati rendelete a következő 6. §-sal egészül ki: 

 

        „6.§ Tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg, aki a község címerét és zászlaját 

engedély nélkül, vagy a használatára vonatkozó engedélytől eltérő módon használja, 

előállítja, kereskedelmi forgalomba hozza, használatával más módon visszaél.”  

 



3. § Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a temetők használatának és a 

temetkezési tevékenységek helyi szabályairól szóló 13/2000. (IX.30.) önkormányzati 
rendelete a következő alcímmel és 26. §-sal egészül ki: 

 

„ Tiltott, közösségellenes magatartások 

 

         „26 . § Tiltott, közösségellenes magatartás az e rendelet 4. § (5), (6), (7), (8), (9), (10) 

bekezdéseiben, vagy az 5. § (2) bekezdésében foglalt szabályok megsértése.” 

 

 

4. § Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék 

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2010.(V.27.) önkormányzati 

rendelete a következő alcímmel és 13. §-sal egészül ki: 

 

„ 9. Tiltott, közösségellenes magatartások 

 

     13. § Tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg, aki e rendelet 2. § (1) bekezdésében, 

4. § (1), (3), (5) bekezdésében, 5. § (3) bekezdésében, vagy a 6. § (1)-(4) bekezdésében 

foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, vagy nem tartja be.” 

 

 

5. §  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 

16/2011.(X.21.) önkormányzati rendelete a következő alcímmel és 16. §-sal egészül ki: 

 

„ 12. Tiltott, közösségellenes magatartások 

 

     16. § Tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg, aki e rendelet 6. §-ában, 7. § (1), 

(2) bekezdésében, 8. §-ában, vagy a 9. (1), (2) bekezdésében foglalt kötelezettségének nem 

tesz eleget, vagy nem tartja be.” 

 

 

6. § Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a környezetvédelem részleges 

helyi szabályozásáról szóló 23/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelete a következő 

alcímmel és 17. §-al egészül ki: 

 

„ 10. Tiltott, közösségellenes magatartások 

 

     17. § Tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg, aki e rendelet  

  a) 3.§ (3), (4), (5), (6) bekezdésekben foglalt;  

  b)  4.§ (1), (2), (3), (4) bekezdésekben foglalt;  

  c)  5.§ (1), (2), (3), (4) bekezdésekben foglalt;  

  d)  6.§ (1), (2), (3) bekezdésekben foglalt;  

  e)  9.§ (1), (2), (3), (4) bekezdésekben foglalt;  

  f)  10.§ (2) bekezdésben foglalt;  

  g)  11.§-ban foglalt vagy 

  h)  14.§ (1) bekezdésben foglalt előírásokat megszegi.” 

 

3. Tiltott, közösségellenes magatartás miatt alkalmazható jogkövetkezmények 

 



7. § (1) A tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben százötvenezer forintig 

terjedő közigazgatási bírság szabható ki, vagy az eset csekély súlyára tekintettel 

figyelmeztetés alkalmazható. 

 

        (2) A tiltott, közösségellenes magatartás miatt a közterület-felügyelő ötvenezer forintig 

terjedő helyszíni bírságot szabhat ki. 

 

        (3) A tiltott, közösségellenes magatartások elkövetése miatt kiszabott közigazgatási 

bírságot átutalási postautalványon vagy banki utalással Eplény Községi 

Önkormányzat 11748117-15568106-00000000 számú pénzforgalmi számlájára kell 

befizetni. 

 

 

4. Eljárási szabályok 

 

8. § (1) A tiltott, közösségellenes magatartás megvalósítójával szembeni eljárás lefolytatása a 

jegyző hatáskörébe tartozik. 

 

        (2) A tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni eljárásra a közigazgatási 

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

 

 

5. Záró rendelkezések 

 

9. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

Eplény, 2012. ……… 

 

 

 

 

 

 Fiskál János         Sümegi Attila 

 polgármester        aljegyző 

 

 

 

 

A rendelet 2012. ………..napján lép hatályba. 

 

 

Eplény, 2012. …………. 

 

 

    

                          Sümegi Attila 

                         aljegyző 


