Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
29/2012. (VI. 29.) Önkormányzati Rendelete
egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXX. törvény 51. § (4) bekezdésében, valamint 143. § (4) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
(1) E rendelet alkalmazásában tiltott, közösségellenes magatartás: az a magatartás, amely a
társadalomra nem veszélyes, ezért szabálysértésnek vagy bőncselekménynek nem minısül,
viszont a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, ezért azt Hajdúnánás Városi
Önkormányzat e rendeletében tiltott vagy közösségellenes magatartásnak minısíti.
(2) E rendelet azon magatartási szabályok megszegése esetében nem alkalmazható, amelyeket
magasabb szintő jogszabály bőncselekménynek vagy szabálysértésnek minısít, vagy más
módon szankcionál.
(3) E rendeletben meghatározott közösségellenes magatartás elkövetıjével szemben ezer
forinttól ötvenezer forintig terjedı helyszíni bírság, vagy ötezer forinttól százötvenezer
forintig terjedı közigazgatási bírság szabható ki. E rendeletben meghatározott tiltott
magatartás elkövetıjével szemben ezer forinttól ötvenezer forintig terjedı helyszíni bírság,
vagy ötezer forinttól ötvenezer forintig terjedı közigazgatási bírság szabható ki.
(4) A bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni:
a) az elkövetett tiltott, közösségellenes magatartás súlyát
b) a felróhatóság mértékét,
c) az elkövetı vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben az elkövetı az
eljárásban arra hivatkozik és azokat az erre vonatkozó tájékoztatást követıen önként,
hitelt érdemlıen igazolja.
(5) A vagyoni és jövedelmi helyzet igazolása akkor tekinthetı hitelt érdemlınek, ha az elkövetı
az általa állított tényeket okirattal (tulajdon átruházási szerzıdéssel, gépjármő törzskönyvvel,
tulajdoni lappal, hatósági határozattal, pénzintézeti igazolással, jogerıs bírósági ítélettel),
munkáltatói igazolással, csekkmásolattal, folyószámla kivonattal bizonyítja.
2. §
(1) Az eljárás megindítására bárki tehet bejelentést a Polgármesteri Hivatalba. A szóbeli
bejelentésrıl jegyzıkönyvet kell felvenni.
(2) A tiltott, közösségellenes magatartás miatti eljárás kizárólag hivatalból indítható, mely akkor
sem minısül kérelemre indult eljárásnak, ha a tiltott, közösségellenes magatartást természetes
személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet jelenti be.
(3) A tiltott, közösségellenes magatartás elkövetése miatt az eljárás lefolytatása a jegyzı
hatáskörébe tartozik.
(4) Tiltott, közösségellenes magatartás elkövetıjével szemben közigazgatási hatósági eljárás
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a) valamely cselekményben megnyilvánuló tiltott, közösségellenes magatartás esetén a
cselekmény elkövetésétıl számított 30 napon belül;
b) mulasztásban megnyilvánuló tiltott, közösségellenes magatartás esetén a jogszerő
teljesítésre nyitva álló határidı lejártától számított 30 napon belül;
c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló tiltott, közösségellenes magatartás
esetén a jogellenes állapot észleléstıl számított 30 napon belül
indítható meg.
Ezt követıen a tiltott, közösségellenes magatartás elkövetése miatt eljárás nem indítható.
2. Közösségellenes magatartások
3. §
A Hajdúnánás város területén lévı köztemetı használatával összefüggésben közösségellenes
magatartást követ el az, aki:
a) a köztemetıben nem a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelı magatartást tanúsít,
b) a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett fákat és növényeket, valamint a sírok díszítésére
szolgáló anyagokat, a temetıben lévı építményeket, a parkot és a növényzetet
megrongálja, beszennyezi,
c) a sírhelyek gondozása során keletkezı hulladékot a sírhelyek között tárolja,
d) a sírokat vagy az urnasírokat kerítéssel körülhatárolja,
e) gyertyagyújtással tőzveszélyt okoz,
f) a temetı területére kutyát - a vakvezetı kutyák kivételével - bevisz,
g) a temetıbe gépjármővel vagy motorkerékpárral behajt, és ott közlekedik., vagy
h) kerékpárral nem a temetı fıútvonalán közlekedik.
A g) és h)- pontban foglalt tiltás a mozgáskorlátozottakra, az engedélyezett munkálatokat
végzıkre és - esetenként - a láthatóan idıs, beteg emberekre nem vonatkozik.
4. §
(1)

Hajdúnánás város közigazgatási határán belül az ingatlan tulajdonos, ingatlan kezelı, vagy
használó (a továbbiakban: tulajdonos) függetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes vagy
jogi személy, vagy nem jogi személyiségő társaság közösségellenes magatartást követ el,
amennyiben
a) az ingatlan elıtti járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles területsáv, valamint, ha a
járda mellett, vagy az egy méter széles területsávon felül zöldsáv is van, akkor az úttestig
terjedı teljes terület, beleértve a nyílt vízelvezetı árkok területét is, az ingatlanhoz tartozó
átereszek mőködési szintbentartásával együtt - a rendszeres parkfenntartásba bevont
területek kivételével - tisztántartásáról, gondozásáról, szemét- és gyom mentesítésérıl,
b) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és
körüljárására szolgáló terület tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását
akadályozó anyagok és hulladékok eltávolításáról, a téli idıszakban a hóeltakarításról és
síkosság-mentesítésrıl,
c) a telekingatlanról a járda- és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelı és szakszerő
nyesésérıl, vagy
d) a kötelezettsége alá tartozó közterületsávok feltakarításából keletkezett szemetet,
hulladékot nem a háztartási hulladékgyőjtı tartályba helyezi el, vagy annak külön
elszállításáról nem gondoskodik.

A két szomszédos terület, épület közötti közforgalmú területsáv, átjáró esetében a tisztántartási
kötelezettség a tulajdonosok között 50-50 %-ban oszlik meg.
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(2) A kereskedelmi tevékenységet végzı ingatlan tulajdonos, használó közösségellenes magatartást
követ el, ha:
a) az üzletek és egyéb elárusító helyek, vendéglátó egységek elıtti járdaszakaszt,
valamint, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedı teljes területet, - ide értve a
nyílt csapadékvíz árkokat nem tartja tisztán és a hulladék összegyőjtésérıl, valamint
elszállításáról nem gondoskodik,
b) a kötelezettsége alá tartozó közterületsávok feltakarításából keletkezett szemetet,
hulladékot nem a háztartási hulladékgyőjtı tartályba helyezi el, vagy annak külön
elszállításáról nem, vagy nem a közszolgáltató útján gondoskodik, vagy
c) a közterületek szennyezıdésének megelızése érdekében a közterületen keresztül
forgalmat lebonyolító üzletek és egyéb elárusítóhelyek, vendéglátó egységek, székházak,
intézmények, szolgáltató egységek bejárata mellett szemétgyőjtıt nem helyez el és annak
a szemétszállításra rendszeresített edénybe való ürítésérıl szükség szerint nem
gondoskodik. A győjtıedényt úgy kell kiválasztani, hogy az a meglévı városbútorzattal
összhangban legyen.
(3) Közösségellenes magatartást valósít meg, aki a használatában lévı gépjármővel a
közterületnek zöldfelületi funkciót betöltı és az önkormányzat által ekként nyilvántartott
területén megáll, parkol, vagy az ilyen közterületen áthajt. A magatartás közösségellenes
akkor is, ha a gépjármőnek csak egy része érinti a zöldfelületet.
A közösségellenes magatartás attól függetlenül megvalósul, hogy az érintett terület a
magatartás bekövetkeztekor növényzettel borított-e, vagy sem.
5. §
A közterület tisztántartására vonatkozó kötelezettségét megszegi és ezzel közösségellenes
magatartást valósít meg, aki:
a) a közterület-használatra vonatkozó engedély idıtartama alatt az igénybevett
közterület tisztántartásáról folyamatosan nem gondoskodik,
b) utcai árusként az általa igénybe vett területet, valamint annak környékét a
szennyezıdéstıl nem óvja meg, folyamatosan nem tartja tisztán, a keletkezett hulladék
összegyőjtésérıl és elszállításáról a közszolgáltatás keretei között nem gondoskodik,
c) vásárok, sport- és egyéb rendezvények tartása idején a rendezvény szervezıjeként
nem gondoskodik a várható forgalomnak megfelelı számú illemhely biztosításáról,
üzemeltetésérıl, valamint a rendezvény ideje alatt és azt követıen a terület
tisztántartásáról, vagy
d) állatot belterületen a közterületen legeltet.
6. §
Az építési, karbantartási, javítási, bontási tevékenységet végzık közösségellenes magatartást
követnek el, ha:
a) tevékenységükbıl adódó szennyezıdést a közterületrıl haladéktalanul nem távolítják
el,
b) építési, bontási, és egyéb anyagokat közterületen e rendelet és a közterület
használatáról szóló önkormányzati rendelet szabályaitól eltérı módon tárolnak, vagy
c) az építési és bontási törmeléket nem a közszolgáltató által fenntartott és a helyi sajtó
útján közzétett területen helyezik el.
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7. §
(1) Az ingatlanok elıtti hótól, jégtıl és ónos esıtıl síkossá vált járdaszakaszoknak az ingatlanok
tulajdonosai, használói általi - szükség esetén naponta többszöri - a csúszásmentesítésének
elmulasztása közösségellenes magatartás.
(2) Aki a járdáról letakarított havat 8 m-nél szélesebb közutakon az úttest két szélén, ennél
keskenyebb út esetén a járda szélén úgy győjti össze, hogy a gyalog közlekedık számára nem
biztosít megfelelı szélességő területet, valamint a folyókákat, vízelvezetı rácsokat és nyílt
csapadékvíz árkokat eltömíti, közösségellenes magatartást valósít meg.
(3) A gyalogos- és közúti forgalom zavartalansága érdekében közösségellenes magatartást valósít
meg, aki a havat:
a) útkeresztezıdésben,
b) úttorkolatban (a legelsı hórakást az úttorkolattól legalább 8 méter távolságban szabad
elhelyezni),
c) kapubejárat elé, annak szélességében,
d) járdasziget és járda közé,
e) tömegközlekedésre szolgáló jármő megállóhelynél,
f) közszolgáltatási felszerelési tárgyra (vízelzáró csap, gázcsap, víznyelı akna, tőzcsap, stb.)
és egyéb közérdekő létesítmény (közvilágító lámpaoszlop, hirdetıoszlop, stb.) köré, vagy
g) kijelölt gyalogos átkelıhelyen
halmozza fel.
8. §
(1) A bérleti jogviszonyból származó kötelezettsége szerint a bérlı, közösségellenes magatartást
valósít meg, amennyiben a bérleményében, vagy bármely más címen használatában lévı
ingatlanon
a) a lakó- és emberi tartózkodásra szolgáló épületek (épületrészek) közös használatú
részének (kapualj, lépcsıház, folyosó, terasz, pince, mosókonyha, szárító, padlás-rész,
közös illemhely, közös udvar, gépkocsitároló, stb.) tisztántartásáról,
b) a lakásnak, a lakás céljára szolgáló más helyiségeknek és az ezekhez tartozó területeknek a
tisztaságáról, rendszeres takarításáról, vagy
c) a beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról és gyommentesítésérıl
nem gondoskodik.
(2) E rendelet szempontjából tisztántartási kötelezettségét elmulasztja, aki az (1) bekezdésben
felsorolt helyiségekben, területen szemetet halmoz fel, a rendeltetésszerő használatból
eredıen keletkezı szennyezıdéseket nem távolítja el.
9. §
A város közterületeinek használata során közösségellenes magatartást valósít meg az, aki:
a) a közterületet hatósági engedély nélkül, a rendeltetéstıl eltérı célra vesz igénybe, vagy a
közterület-használati engedélytıl (a továbbiakban: engedély) eltérıen használ,
b) a közterületet hatósági engedély nélkül, árusítás céljára veszi igénybe, vagy azon az
engedélytıl eltérıen árusít, vagy
c) közterület-használat megszőnésekor, a közterület eredeti állapotát nem állítja helyre.
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3. Tiltott magatartások
10. §
Tiltott magatartást valósít meg, aki a mások által elszállításra összegyőjtött és az elıírások szerint
az ingatlana elıtt elhelyezett hulladékban turkál, válogat, vagy onnan hulladékot visz el.
11. §
Hajdúnánás város történelmi címerének használatával összefüggésben tiltott magatartást valósít
meg az, aki a város címerét:
a) engedély nélkül használja,
b) az engedélyben foglaltaktól eltérı módon, mértékben és célra használja fel, vagy
c) nem hiteles alakban, nem méretarányosan, az eredeti színektıl eltérı színek
használatával, vagy nem fekete-fehér grafikával használja.
12. §
Hajdúnánás város zászlójának használata során tiltott magatartást valósít meg az, aki a város
zászlóját a Hajdúnánás város zászlójának használatáról szóló önkormányzati rendeletben
meghatározottaktól eltérı módon és alkalommal használja fel.
13. §
A választási plakátok elhelyezése során tiltott magatartást valósít meg az, aki:
a) közterületre engedély nélkül vagy az engedélyben foglaltaktól eltérıen hirdetıtáblá(ka)t
kihelyez,
b) megsérti a plakátok elhelyezését tiltó rendelkezéseket, vagy
c) a hirdetıtáblákat, a falragaszokat az elıírt határidı lejárta után – felszólításra – nem
távolítja el.
14. §
A Hajdúnánás városában elhelyezendı utcanév táblák, valamint házszámtáblák vonatkozásában
tiltott magatartást valósít meg az, aki:
a) az utcanévtábla elhelyezését megakadályozza,
b) az utcanév-vagy házszámtáblát megrongálja, beszennyezi, szövegét
megváltoztatja, vagy olvashatatlanná teszi, engedély nélkül eltávolítja, vagy
c) a házszámtábla elhelyezési, karbantartási és pótlási kötelezettségének nem tesz
eleget.
4. Záró rendelkezések
15. §
(1) E rendelet 2012. augusztus 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követıen elkövetett tiltott, közösségellenes
magatartások esetében kell alkalmazni.
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(3) Hatályát veszti:
a) a temetıkrıl és a temetkezések rendjérıl szóló 15/2004. (V. 03.) Önkormányzati
Rendelet 7. § (4)-(9) bekezdése, 9. §-a,
b) az állattartás helyi szabályairól szóló 23/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet 2.§ (2)-(8)
bekezdései, és 4-9 §-ai, és
c) a település tisztaságáról, a közterületek és ingatlanok rendjérıl 24/2004. (V. 03.)
Önkormányzati Rendelet.
Hajdúnánás, 2012. június 28.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2012. június 29.
Dr. Kiss Imre
jegyzı

