Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2012. (VI.14.) önkormányzati rendelete
az egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 51. § (4) bekezdésében, 143. § (4) bekezdés e) pontjában, 146/A. §-ában, és a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94/A. § (4)
bekezdése és 94/B. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A tiltott, közösségellenes magatartásokkal kapcsolatos eljárási szabályok
1. §

(1) Az e rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben a
közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárásokban a jegyző jár el.
2. A tiltott, közösségellenes magatartások jogkövetkezményei

2. §

(1) Az e rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben ezer
forinttól százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.
(2) Az e rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben ezer
forinttól ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság szabható ki.
(3) A hatóság a közigazgatási bírság és a helyszíni bírság kiszabásának alkalmazását mellőzheti,
amennyiben a tiltott, közösségellenes magatartás csekély súlyú és az elkövető az elkövetést
megelőző egy évben nem követett el tiltott, közösségellenes magatartást.
(4) Az e rendelet hatálya alá tartozó ügyekben az eljáró hatóság elkobzást alkalmazhat. Az
elkobzott dolog tulajdonjoga az önkormányzatra száll.
II. Fejezet
A tiltott, közösségellenes magatartások
3. Az Önkormányzat jelképeinek használata

3. §

Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki Oroszlány város címerét, zászlaját ipari,
kereskedelmi, reklám, valamint az önkormányzat jelképeiről, városi kitüntetés alapításáról, azok
használatának rendjéről szóló 22/1991. (IX.1.) Ör. rendeletének 1. § (2) bekezdés b) vagy 2. §
(3) bekezdés b) pontján kívüli egyéb célra engedély nélkül, engedélytől eltérő módon
felhasználja.
4. A köztisztaság fenntartása

4. §

Tiltott, közösségellenes magatartást követ el
a) az ingatlan tulajdonosa, kezelője, bérlője, használója, aki az ingatlana előtti, körüli
járdaszakasz, gyalogos közlekedésre szolgáló utak, lépcsők tisztán tartásáról, hó és jég
mentesítéséről, a folyókák tisztán tartásáról nem gondoskodik,
b) az ingatlan tulajdonosa, kezelője, bérlője, használója, aki a járdán felburjánzó
gyomnövényt nem irtja, valamint az ingatlanáról az úttest, vagy a gyalogosjárda terébe
benyúló ágak, bokrok nyeséséről nem gondoskodik,
c) aki a járdáról letakarított havat
ca) 8 m-nél szélesebb közutakon nem az úttest két szélén, a folyóka szabadon
hagyásával,
cb) 8 m-nél keskenyebb közút esetén nem a járda két szélén gyűjti össze úgy, hogy a
gyalog közlekedők számára megfelelő terület maradjon szabadon,
d) aki a gyalogos és a közúti forgalmat zavaró módon hórakást
da) útkereszteződésben,

db) úttorkolatban és az úttorkolattól számított 8 m-en belül,
dc) kapubejáró elé, annak teljes szélességében,
dd) tömegközlekedési jármű megállójában, az úttest és a járda közé,
de) közszolgáltatási felszerelési tárgyra
elhelyez.
5. A városkép helyi védelme
5. §

Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki a városkép helyi védelméről, továbbá egyes
építési előírásokról szóló 14/2000. (VIII.16.) ÖK rendelet 2.a vagy 2.b számú mellékletében
meghatározott területen, valamint a védett területen lévő ingatlanok előkertjében, az ingatlanok
közterületről látható homlokzatán és tetőfelületén parabola-antennát helyez el.
6. A temető rendjének védelme

6. §

Tiltott, közösségellenes magatartást követ el
a) aki a temetőbe gépjárművel engedély nélkül behajt,
b) aki a sírok és sírboltok, urnafülkék díszítésére szolgáló tárgyakon kívüli egyéb tárgyat az
üzemeltető engedélye nélkül elhelyez,
c) aki a temető területén a temetési helyet a temető üzemeltetőjének előírásaitól eltérő módon
használja,
d) aki a temető zárva tartási ideje alatt az üzemeltető, vagy megbízottja engedélye nélkül a
temetőben tartózkodik,
e) aki a temetőben elhelyezett hulladékgyűjtőbe háztartási hulladékot tesz,
f) aki urnát a temetőből engedély nélkül kivisz.
7. A közterületek használata és rendjének védelme

7. §

Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki
a) a közterületet engedély nélkül használja,
b) a közterületet engedélytől eltérő módon használja,
c) a közterületek rendjéről és használatáról szóló 12/2003. (VII.2.) Ör. rendelet (a
továbbiakban: 12/2003. (VII.2.) Ör. rendelet) 2. § (1) bekezdése szerinti bejelentési
kötelezettségének nem tesz eleget,
d) hirdetményt, ideértve azt a személyt is, akinek érdekében a hirdetményt elhelyezték nem az
e célra létesített közterületi hirdetőberendezésen helyez el és azt észlelésre, felhívásra 24
órán belül saját költségén nem távolít el,
e) közterületen üzemképtelen gépjárművet engedély nélkül 30 napon túl tárol,
f) üzemképtelen gépjárműve tárolását engedélyező közterület-használati engedélyt nem a
12/2003. (VII.2.) Ör. rendelet 3. § (5) bekezdésében meghatározott módon függeszt ki,
g) saját ingatlanán, vagy bérleményén üzemképtelen, roncs gépjárművet közterületről látható
és településképet rontó módon tárol,
h) vállalkozás céljára használt 3500 kg legnagyobb megengedett össztömeget meghaladó
járművét közúton vagy más közterületen a közútkezelő előzetes hozzájárulása nélkül tárol.

8. §

Tiltott, közösségellenes magatartást követ el,
a) az ingatlan tulajdonosa (kezelője, bérlője, használója) aki a 12/2003. (VII.2.) Ör. rendelet
1. sz. mellékletében meghatározott családi házas területen lévő ingatlanról közterületre
kinyúló fák, bokrok, cserjék gondozásáról a gyalogos közlekedésbiztonság érdekében nem
gondoskodik,
b) aki közhasználatú zöldterületen - közterület-használati engedéllyel biztosított rendezvények
kivételével - gépjárművel ráhajt, vagy azon parkol.
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8. A hangosító berendezések használata
9. §

Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki hangosító berendezést a zaj és rezgésvédelem
helyi szabályairól szóló 10/2004. (IV.7.) Ör. rendelet 5. §-ában foglaltaktól eltérő módon
használ.
9. Záró rendelkezések

10. §

(1) Ez a rendelet 2012. július 15. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti
a) az önkormányzat jelképeiről, városi kitüntetés alapításáról, azok használatának rendjéről
szóló 22/1991. (IX.1.) Ör. rendelet 1. § (2) bekezdés c) pontjában az „ , engedély nélkül
használni tilos” szövegrész, a 2. § (3) bekezdés c) pontjában az „ , engedély nélkül
használni tilos” szövegrész,
b) az önkormányzat jelképeiről, városi kitüntetés alapításáról, azok használatának rendjéről
szóló 22/1991. (IX.1.) Ör. rendelet 5. § (3) bekezdése,
c) a köztisztaság fenntartásáról szóló 10/2000. (V.3.) ÖK rendelet,
d) a városkép helyi védelméről, továbbá egyes építési előírásokról szóló 14/2000. (VIII.16.)
ÖK rendelet 7. §-a,
e) a temetőről és a temetkezési tevékenységről az önkormányzati hatósági hatáskörök
átruházásáról szóló 21/2000. (XII.6. ) Ör. rendelet 9. §-a és 10. §-a,
f) a közterületek rendjéről és használatáról szóló 12/2003. (VII.2.) Ör. rendelet 2. § (1)
bekezdésében a „Az engedély nélküli, illetve az engedélytől eltérő módon történő használat
tilos!” szövegrész,
g) a közterületek rendjéről és használatáról szóló 12/2003. (VII.2.) Ör. rendelet 3. § (2), (6)
bekezdése, 7. §-a és 8. §-a,
h) a zaj és rezgésvédelem helyi szabályairól szóló 10/2004. (IV.7.) Ör. rendelet 9. §-a.
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Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2012. június 14.
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