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Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testület
19/2012.(VI. 20.) sz. önkormányzati rendelet
A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról
a 28/2012.(XI. 15.) sz. rendelettel módosított,
egységes szerkezetbe foglalt szövege

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (4) bekezdésében és a 143. § (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése e) pontjában és 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 Gyömrő Város közigazgatási területén megvalósuló, a
rendelet II. részében meghatározott magatartásokra.
(2) Jelen rendelet alkalmazásában tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás az a
magatartás, amely a társadalmi együttélés helyi normáit sérti, a közösségi együttélés
szabályaival ellentétes és ezt a képviselő-testület e rendeletében tiltott, kirívóan
közösségellenes magatartásnak minősítette és a magatartás nem minősül
szabálysértésnek, bűncselekménynek vagy más, közigazgatási bírsággal
szankcionálható eljárás alapjául szolgáló cselekménynek.
(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) Gyömrő Város Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelője e rendeletben
meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás megvalósítójával szemben helyszíni
bírság kiszabására jogosult. A közterület-felügyelő az eljárás 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
Gyömrő 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 5.000,- Ft-tól 50.000,- Ft-ig terjedő
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helyszíni bírságot szab ki, ha a magatartás megvalósítója a jogsértést teljes mértékben
elismeri.
(2) Ha a magatartás megvalósítója a jogsértést 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, amely ismételten kiszabható.
(2) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
(3) A kiszabott, de meg nem fizetett közigazgatási bírság helyébe – törvény keretei között
– közérdekű munkavégzés léphet.
II. rész
Egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások
5.§
Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki
a) Országzászlóra vonatkozó előírásokról és feltételekről, valamint a középületek és
közterületek fellobogózásáról szóló 22/2000. (IX.22.) Ök. rendelet 4. §-ában
foglaltakat megszegi.
b) A közterületek használatáról szóló 14/2002. (VI13.) Ök. Rendelet 4.§ (1),(2), 4/A.§,
18.§ (2), 19.§ (1) bekezdésében foglaltakat megszegi
c) Közterületen szeszes italt fogyaszt kivéve, ha a közterületet a kereskedelemről szóló
jogszabályban meghatározottak szerint használják.
d) Utca névtáblákat megrongálja, szennyezi
e) A közterületen elhelyezett szeméttároló edények, padok és egyéb köztéri berendezési
tárgyakat megrongálja, szennyezi
f) Köztisztasági, közterületi s környezetvédelmi rendelete és szabályairól szóló
15/2002.(VI:13.) Ök. rendelet 6.§,7.§, 8.§, 8/A§, 10.§, 11.§ (4), 13.§.foglaltakat
megszegi.
g) A piacokról és vásárokról szóló 18/2002.(VI.3.) Ök. rendelet 14.§-ában foglaltakat
megszegi.
h) 1
i) A település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról szóló
2/2008.(I.21.) Ök. rendelet 1-8.§.ában foglaltakat megszegi.
j) Gyömrő Város helyi jelentőségű természeti területeinek és értékeinek védetté
nyilvánításáról és természetvédelem
helyi szabályairól szóló 3/2008. (I.21.) Ök. rendelet 5.§, 6.§-ában foglaltakat
megszegi.
k) Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 6/2011.(II.17.) Ök. rendelet 5.§, 6.§ában foglaltakat megszegi.
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Hatályon kívül helyezi Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testületének 28/2012. (XI.15.) sz. rendelet
1.§-a, hatályos 2012. december 1-től.

3

Záró rendelkezések
6.§

(1)

Ez a rendelet 2012. július 1. napján lép hatályba.

Gyömrő, 2012. június 18.

Varga Ernő s.k.
jegyző

Gyenes Levente s.k.
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2012. június 20.

Varga Ernő s.k.
jegyző
A kiadmány hiteléül: 2012. november 15.

Varga Ernő
jegyző

