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Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

20/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 

a tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

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

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

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1. A rendelet hatálya 

 

1. §  (1) E rendelet alkalmazásában tiltott, közösségellenes magatartásnak az a magatartás 

minősül, amely bűncselekménynek, szabálysértésnek nem minősül, de a közösségi 

együttélés szabályaival ellentétes és e rendelet tiltott, közösségellenes magatartásnak 

minősít. 

 

 (2) Nem állapítható meg tiltott, közösségellenes magatartás, ha a tevékenység vagy 

mulasztás bűncselekményt, szabálysértést valósít meg, továbbá ha a tevékenységre 

vagy mulasztásra törvény vagy kormányrendelet közigazgatási bírság alkalmazását 

rendeli el. 

 

2. A tiltott, közösségellenes magatartásokkal kapcsolatos eljárási szabályok 

 

2. § A tiltott, közösségellenes magatartások elkövetése miatt folytatott eljárás során a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben foglalt eltérésekkel. 

 

3. § (1) Az e rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével 

szemben indult eljárásokban a jegyző jár el. 

 

 (2) A helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelő jogosult. 

 

4. § (1) A tiltott, közösségellenes magatartás elkövetője ötvenezer forintig terjedő helyszíni 

bírsággal, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

 

 (2) Az e rendelet hatálya alá tartozó ügyekben az eljáró hatóság elkobzást alkalmazhat. 

 

5. § (1) A kiszabott közigazgatási bírság összegének részletekben történő megfizetése 

kérelemre engedélyezhető. 

 

 (2) A kiszabott közigazgatási bírság összege kérelemre mérsékelhető, ha az elkövető 

az elkövetést megelőző egy éven belül nem volt tiltott, közösségellenes magatartás 

miatt elmarasztalva. 
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II. Fejezet 

Tiltott, közösségellenes magatartások 

 

3. A városi jelképek használatával kapcsolatos magatartások 

 

6. § Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki 

 

a) a város címerét vagy zászlaját anélkül, hogy arra jogosult lenne, vagy 

engedéllyel rendelkezne, használja, forgalomba hozatal céljából előállítja, 

b) a város címerét vagy zászlaját a használatára vonatkozó előírások, valamint 

az engedélyben foglalt feltételektől eltérő módon használja. 

 

4. A közterületek rendjével kapcsolatos magatartások 

 

7. § Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki  

 

a) a közterületnév-táblát vagy házszámot beszennyezi, eltakarja, jogosulatlanul 

kihelyezi vagy leszereli, egyéb módon megrongálja,  

b) a házszámot és a zártkertben a helyrajzi számot nem helyezi ki, 

c) a város közterületnek minősülő, valamint közhasználatra átadott 

zöldterületén, a kiemelt útszegéllyel rendelkező közút mentén lévő zöldsávon 

és közparkon járművel átjár, behajt, várakozik, parkol, 

d) a Településrendezési terv szerinti közparkok területein, berendezési tárgyain 

gördeszkázik, görkorcsolyázik, kerékpározik és motorkerékpározik, kivéve a 

gyermekkerékpár és a görkorcsolya használatát a gyermek 6 éves koráig, 

e) élőfára hirdetést átfeszítéssel rögzít, 

f) a közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt járművet, valamint a 

mezőgazdasági vontatót és tartozékát a város belterületén, közterületen 

elhelyez, 

g) kistermelői ideiglenes árusító helyen gépjárműből, valamint utánfutóról 

árusít, sátrat állít fel, 

h) kistermelői ideiglenes árusító helyen reklámfeliratot, táblát elhelyez. 

 

8. § Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki 

 

a) a temető kegyeletét, csendjét sértő, a temető nyugalmát megzavaró 

magatartást tanúsít,  

b) a sírok és sírboltok, urnafülkék díszítésére szolgáló tárgyakon – különösen: 

virág, dísznövény, koszorú, mécses – kívül egyéb, temetőbe nem illő tárgyat az 

Egyházak engedélye nélkül elhelyez. 

 

5. A helyi környezet védelmével kapcsolatos magatartások 

 

9. § Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki 

a) zöldfelületi építményt zöldfelületi elemet rendeltetésétől eltérően használ, 

járdákon, tereken a közforgalmat akadályozza, 

b) gépjárművel, kerékpárral zöldfelületen vagy nem az arra kijelölt burkolaton 

közlekedik, parkol, kivéve a parkfenntartási munkákhoz szükséges 

munkagépeket a munkavégzés idejére, 

c) szökőkutakat, díszkutakat a rendeltetésétől eltérő tevékenységre használ. 
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6. A köztisztasággal kapcsolatos magatartások 

 

10. § Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki 

 

a) a komposztálható szerves hulladék kivételével hulladékot jogosultság nélkül 

házilag feldolgoz, 

b) a hulladékgyűjtő edénybe az abba helyezhető hulladék maximális nettó 

tömegénél nagyobb mennyiségű hulladékot elhelyez. 

 

11. § Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az ipari szennyvizet beszállító szolgáltató, 

ha a szennyvíz szennyvíztisztító telepre történő beszállításához a leürítő hely 

üzemeltetőjének hozzájárulását határidőben nem szerzi be. 

 

7. Állattartással kapcsolatos magatartások 

 

12. § Tiltott, közösségellenes magatartást követ el 

 

a) az eb tulajdonosa vagy az eb felügyeletével megbízott más személy, ha az eb 

a társasház vagy többlakásos lakóház közös használatú helyiségeit szennyezi és 

a keletkezett szennyeződést az eb tulajdonosa vagy az eb felügyeletével 

megbízott más személy nem távolítja el,  

b) az eb tulajdonosa vagy az eb felügyeletével megbízott más személy, ha az eb 

sétáltatása közben keletkezett szennyeződés összegyűjtésére alkalmas eszközt 

nem tart magánál,  

c) az eb tulajdonosa vagy az eb felügyeletével megbízott más személy, ha az eb 

sétáltatása közben keletkezett szennyeződést nem az utcai hulladékgyűjtő 

tartályba helyezi el.  

 

8. Kereskedelemmel és szolgáltatással kapcsolatos magatartások 

 

13. § Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki Nagykőrös Város 

Városközpontjában, valamint oktatási, gyermek –és ifjúságvédelmi, egészségügyi, a 

vallás gyakorlására szolgáló intézmények, múzeumok bejáratától számított, közúton 

mért 200 méter távolságon belüli területen egy vagy több pénznyerő automata, I. vagy 

II. kategóriájú játékterem működtetését hirdeti. 

 

14. §  Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki a vásár és piac működésének 

rendjéről szóló szabályzatban foglaltak megsérti. 
 

III. Fejezet 

Záró rendelkezések 
 

15. § Ez a rendelet 2012. június 15. napján lép hatályba. 

 

  

Nagykőrös, 2012. június 1. 
 
 

 

Dr. Czira Szabolcs sk.    Dr. Nyíkos Sára sk. 

    polgármester              jegyző 


