10./2012. (V. 25.) rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló a 6/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Törtel Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés e) pontjában és az Ötv. 1. § (6)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról a következőket rendeli el:
1. §
A 6/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdése hatályát veszti.
2. §
Ez a Rendelet 2012. május 25. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.
Törtel, 2012. május 24.
Godó János sk.
Polgármester

dr. Majtényi Erzsébet
Jegyző

Törtel Község Önkormányzatának
11./2012. (V. 25.) rendelete
a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások szabályozásáról
Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk
(1) bekezdés d) pontjában meghatározott, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésben meghatározott
feladatkörében következőket rendeli el.
1. Általános rendelkezések
1.§
E rendelet alkalmazásában tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásnak az a
magatartás minősül, amely a társadalomra nem veszélyes, ezért szabálysértésnek vagy
bűncselekménynek nem minősül, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, és
azt a képviselő-testület e rendeletében tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásnak
minősítette.
2.§
(1)

Az e rendeletben meghatározott tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás
elkövetőjével szemben ezer forinttól ötvenezer forintig terjedő pénzbírság (igazgatási
bírság) szabható ki.
(2)
A kiszabásra kerülő pénzbírság (igazgatási bírság) mértékének megállapításánál
figyelembe kell venni
a) a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét,
b) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat az erre
vonatkozó tájékoztatásra önként igazolja.
2. Eljárási szabályok
3.§
A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás miatt közigazgatási hatósági eljárást
hivatalból, a polgármesteri hivatal ügyintézője észlelése alapján kell lefolytatni, ide értve a
bármely személy jelzése alapján történt észlelést is, melynek valódiságáról a polgármesteri
hivatal ügyintézője meggyőződik.
4.§
(1)

A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás miatt a közigazgatási hatósági eljárás
lefolytatása, és a cselekmény elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.
(2) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni eljárásra a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) A bejelentést szóban vagy írásban, kérelem formájában bármely személy megteheti. A
szóban tett bejelentést jegyzőkönyvbe kell foglalni.
(4) A kérelemnek az eljárás alá vont személy ismert személyi adatainak megnevezése
mellett tartalmaznia kell a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás helyének és
idejének, továbbá a körülményeinek leírását, a bizonyítási eszközök megjelölésével.
Amennyiben lehetőség van rá, a bizonyítási eszközöket csatolni kell a bejelentéshez.
(5) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben közigazgatási
hatósági eljárás a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás észlelésétől számított 15
napon belül indítható meg. Ezt követően a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás
elkövetése miatt eljárás nem indítható.
(6) Az eljárás megindításakor a polgármesteri hivatal ügyintézője felhívja a tiltott, kirívóan
közösségellenes magatartás megvalósítóját a jogszerű magatartás tanúsítására
határidő tűzésével. A határidő eredménytelen elteltét követően lehet az eljárást
lefolytatni, és a pénzbírságot (igazgatási bírság) kiszabni.
(7) A (6)- ben meghatározott előzetes felhívástól az ügyintéző eltekinthet, és azonnal
pénzbírság kiszabását kezdeményezheti, amennyiben a közösségellenes magatartás
elkövetője a 10.§ (10)-ben foglaltakat valósítja meg.
3. Egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások
Állattartás
5. §
Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki
(1) az állatok tartásáról szóló rendeletben meghatározott védőtávolságokat nem tartja be.
(2) az állatok tartására szolgáló építmények és ezekhez tartozó kiszolgáló létesítmények
kialakítását építési-, valamint szakhatósági engedélyek nélkül végzi.
(3) belterületi, ingatlanán a meghatározott darabszámnál több állatot tart, illetve eb és
macska esetén a meghatározott darabnál többet engedély nélkül tart.
(4) prémes állatot külön engedély nélkül tart.
(5) ingatlanán méhcsaládokat nem az előírtaknak megfelelően helyez el, illetve tart
(6) veszélyes és nem honos állatot a község közigazgatási területére engedély nélkül
behoz és tart.
(7) lakásban, lakáshoz tartozó helyiségben, nem lakás céljára szolgáló egyéb helyiségben
(pince, fáskamra, garázs, padlás) haszonállatot – kivéve baromfi - tart.
(8) a trágya kezelésével és tárolásával kapcsolatos közegészségügyi előírásokat nem tartja
be.
(9) a község közterületein állatot tart és legeltet.
(10) az állat szállítása és lábon hajtása során közterületen okozott szennyeződést az
állattartó azonnal nem távolít el.
(11) bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tart.
(12) ebet póráz nélkül, pásztor és vadászebek kivételével közterületre kivisz.
(13) ebet közterületre szájkosár nélkül visz ki.
(14) harapós, vagy támadó természetű ebet nem biztonságos módon – nappal megkötve,
éjszaka elzárva - tart.
(15) harapós vagy támadó természetű eb tartása esetén a lakás, ház, udvar, telek
bejáratán a harapós, veszélyes kutyára utaló figyelmeztető táblát - szembetűnő módon
– nem helyez el.
(16) eb tulajdonosként bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget.
(17) az eb által közterületen, esetleg a közös használatú helyiségekben okozott
szennyezés azonnali eltakarításáról nem gondoskodik.
(18) közforgalmat lebonyolító járművön ebet szájkosár és póráz nélkül szállít.

Közterület használat
6.§
Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki:
(1) közterületet rendeltetésétől eltérően engedély nélkül használ.
(2) nem szerez be közterület használati engedélyt az alábbi esetekben:
a) az építési engedéllyel építhető létesítmények közterületen való elhelyezéséhez, vagy
annak a közterületre való benyúlása esetén;
b) árusító és egyéb pavilon elhelyezésére, továbbá az üzlet homlokzatával érintkező
közterület ideiglenes, vagy idényjellegű árusításra történő igénybevételére;
c) közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos váróhelyi, állomáshelyi, indítófülke,
pénztárfülke, fedett várakozó helyiség, iparvágány elhelyezésére;
d) mozgatható hirdetőtáblákra méretüktől függetlenül;
e) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, építési törmelék elhelyezésére;
f) alkalmi és mozgóárusításra;
h) egyes létesítményekhez, üzletekhez, vendéglátó ipari előkert céljára, vagy üzleti
szállítás, rakodás alkalmával göngyöleg elhelyezésére, árukirakodásra;
j) kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos
tevékenység céljára;
k) kerékpártároló elhelyezéséhez;
l) települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény tartós kihelyezésére;
m) film- és televíziós felvételhez, mely az adott közterület rendeltetésszerű használatát
akadályozza.
(3) közterületen szeszes italt fogyaszt és forgalmaz az alábbi eseteket kivéve:
a) az engedélyezett alkalmi rendezvények idejére ideiglenesen kitelepülő árusítóhelyek
közvetlen környékén;
b) vendéglátó-ipari előkertekben;
c) minden év december 31-én 20:00 órától következő év január 1-jén 6:00 óráig terjedő
időszakban.
(4) közterületet rendeltetésétől eltérően közterület-használati engedély nélkül vagy az
engedélyben foglaltaktól eltérő módon használ.
(5) a község közterületén indokolatlanul olyan zajt okoz, amely meghaladja a környezeti zaj
és rezgésterhelési határértéket
(6) a használt közterületet és környezetét nem tartja tisztán, a keletkezett hulladék, szemét
- hulladéklerakóra történő - elszállításáról nem gondoskodik.
(7) a mobil, mozgatható árusító helyeket naponta - az árusítás befejezése után –
közterületről nem távolítja el.
(8) kijelölt kistermelői, őstermelői ideiglenes elárusító helyen közterület-foglalási engedély
nélkül árusít
(9) üzemképtelen gépjárművet közterületen közterület-használati engedély nélkül tárol.
(10) előírt közterület használati díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget.
(11) hirdetőtáblát, hirdető berendezést, hirdetés céljára szolgáló ábrázolást engedély nélkül e
célra ki nem jelölt helyen létesít.
Vásárok, és piacok rendje
7.§
Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki:
(1) a szakosított piactéren nem az árusított cikkek - vagy azok többsége – szerint kijelölt
részen helyezkedik el.
(2) vásáron és piacon az alábbi termékeket forgalomba hozza:
a.) nemesfém és az abból készült ékszer, drágakő;

b.) gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag és készítmény, valamint
állatgyógyászati készítmény;
c.) mérgező és veszélyes anyag;
d.) látást javító szemüveg, kontaktlencse;
e.) polgári használatra szolgáló kézi lőfegyver, lőszer, gáz- és riasztófegyver, légfegyver,
robbanó- és robbantószer (ideértve a petárdát is), gázspray;
f.) „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag;
g.) kulturális javak;
h.) védett vagy fokozottan védett, valamint nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó
növény-, illetve állatfaj egyede, egyedének része, illetve származéka, preparátuma;
i.) olyan termékek vagy hulladékok, amelyek forgalomba hozatala előzetes vagy egyéb
engedélyhez kötött, vagy amelyek forgalomba hozatala jogszabályba ütközik.
(3) vásáron és piacon működési engedéllyel rendelkező üzleten kívül hozza forgalomba az
alábbi termékeket:
a.) fűszerpaprika-őrlemény;
b.) a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
1997. évi CIII. törvény szerint meghatározott jövedéki termék;
c.) növényvédő szer;
d.) barlangi képződmény, illetve szakmai tudományos szempontból kiemelkedő jelentőségű
ásványi társulás, ősmaradvány; gázüzemű készülék és alkatrészei, valamint elektromos
hálózatról üzemeltethető, illetve hálózati csatlakozási lehetőséggel rendelkező termékek
(berendezés, gép, készülék, eszköz) és ezek elektromos árammal kapcsolatba hozható
alkatrészei (villamos csatlakozások és áramvezető részek).
(4) a vásártér, piactér közlekedési útjain árusít, az utakat áruval, göngyöleggel eltorlaszolja,
csoportosul, a közönséget a vásárlásban és a közlekedésben bármilyen módon
akadályozza.
(5) a vásártérre és a piactérre nem vásári, illetve piaci tevékenységgel kapcsolatos
szállítást végző járművel hajt be.
(6) vásáron és piacon fel-alá járkálva árusít, kivéve a külön engedéllyel rendelkező
mozgóárusokat.
(7) a helypénz vagy bérleti díj fizetését megtagadja,
(8) mástól kapott, vagy régi helypénzjegyet használ,
(9) a megfizetett díjnak megfelelő területnél nagyobb helyet foglal el, és a különbözetet nem
fizeti meg,
(10) a felügyelő a piac rendjére vonatkozó felszólításának nem tesz eleget.
(11) a vásáron, piacon elfoglalt területet nem tartja tisztán, a helyhasználat
megszüntetésekor a helyet nem üresen, tisztán és sértetlen állapotban hagyja el.
(12) a piac- és vásártéren lévő építményeket, ideértve az árusító asztalokat és berendezési
tárgyakat megrongál, bepiszkol, helyéről eltávolít.
(13) árut a közlekedést akadályozó módon helyez el.
(14) a piac területére kerékpáron beszállított árut nem pakolja le, és a kerékpárt
haladéktalanul nem viszi, ki az erre kijelölt helyre.
(15) piactér árufeltöltő útjára és a kirakodóvásártér-rész területére nem áruszállítás céljából
hajt be.
(16) a helypénzszedőknek, piacfelügyelőnek, valamint a statisztikai adatgyűjtőnek az áru
mennyisége és ára tekintetében a szükséges felvilágosítást nem adja meg.
(17) a piacon és vásártéren lármázik és botrányt okoz.
Törtel településnév használata
8.§
Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki Törtel település nevét engedély
nélkül, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő módon használja.

Helyi hulladékkezelési szabályok
9.§
Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az az ingatlantulajdonos, aki
(1) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást – a szünetelés kivételével nem veszi igénybe,
(2) települési szilárd hulladékot felhalmoz, vagy közterületre, illetve más ingatlanára az
Önkormányzat által rendeletben meghatározott feltételektől eltérő módon kihelyez,
(3) a hulladék gyűjtése során nem megfelelő gondossággal jár el annak érdekében, hogy a
hulladék mások életét, testi épségét, egészségét, jó közérzetét ne veszélyeztesse, a
község természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény-és állatvilágot ne
károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,
(4) nem gondoskodik arról, hogy a gyűjtőedénybe, illetve a Begyűjtő emblémájával ellátott
jelzett fehér műanyag zsákba folyékony, mérgező, tűz- és robbanás veszélyes anyag,
állati tetem, vagy egyéb olyan anyag ne kerüljön elhelyezésre, amely veszélyeztetheti a
begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét és
egészségét,
(5) a veszélyes hulladékot nem elkülönítetten gyűjti, az arra meghatározott begyűjtőhelyre
nem szállítja el,
(7) nem a szilárd hulladék gyűjtésére a Begyűjtő szállítóeszközéhez rendszeresített
szabványos gyűjtőedényt vagy a Begyűjtő emblémájával ellátott jelzett fehér műanyag
zsákot használja,
(8) a hulladékot a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés igénybevétele esetén nem a
Hulladékkezelő Közszolgáltató cégjelzésével ellátott műanyagzsákba helyezi el.
(9) nem gondoskodik arról, hogy a kihelyezett gyűjtőedény valamint lomtalanítás alkalmával
az elszállítandó hulladék ne akadályozza a jármű- és gyalogos forgalmat, ne járjon
baleset, vagy károkozás veszélyével, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető
legyen, a zöld területet és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy
károkozás veszélyével.
(10) a hulladékgyűjtő edényben visszamaradt összefagyott, vagy összetömörödött szemetet
nem üríti ki és a gyűjtőedényt nem teszi használhatóvá,
(11) hulladékgyűjtő edényt rendeltetéstől eltérően használ, nem települési szilárd hulladékot
rak a gyűjtőedénybe,
(12) a hulladékgyűjtő edény tisztántartási és fertőtlenítési kötelezettségét elmulasztja,
(13) a közterületen elhelyezett hulladékot kiönti,
(14) hulladékgyűjtő edénybe guberálás céljából belenyúl, hulladékot válogat, hulladékot
elvisz,
(15) a gyűjtőedény mellé – jelzett zsák kivételével – hulladékot helyez ki,
(16) a szükségletének megfelelő méretű gyűjtőedény beszerzési kötelezettségének, a
Begyűjtő felszólítására, nem tesz eleget.
A helyi környezet védelme, a település tisztasága
10.§
Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki
(1) az általa használt, illetve tulajdonát képező ingatlant nem műveli meg, nem tartja
rendben, gyomtól, gaztól nem tisztítja meg.
(2) az ingatlan és az ingatlan előtti járda tisztántartásáról (hó eltakarításáról,
síkosságmentesítéséről) nem gondoskodik,
(3) az ingatlan előtti árkot, folyókákat, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, vagy a
csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja,
(4) a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan előtti járdán, illetve mellette nőtt gazt
nem irtja, a kinyúló ágak és bokrok nyeséséről nem gondoskodik,

(5) az ingatlanán keletkezett csapadékvizet nem a saját területén helyezi el, illetve azt
bejelentés nélkül a kiépített csapadékcsatornába vezeti,
(6) a járdáról letakarított havat a gyalogos, illetve járműközlekedést akadályozó módon
rakja
le,
a
havat
útkereszteződésben,
úttorkolatban,
kapubejárat
elé,
tömegközlekedésre szolgáló járműmegállóhelynél, a közüzemi szolgáltatási, felszerelési
tárgyra, közérdekű létesítményre, illetve parkosított területre rakja.
(7) gépkocsit tiltott helyen és módon mos,
(8) szennyvizet, eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot a csapadékvíz
lefolyó utcai aknába, illetőleg a csapadékelvezető árokba vezet, önt
(9) közkifolyót nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára engedély, illetve
hozzájárulás nélkül igénybe vesz,
(10) építményeket, kerítéseket, élő fákat bármely módon megrongál,
(11) a gondozott zöldterületre járművel ráhajt vagy azon parkol,
(12) a településen lévő tavakba, élővízfolyásokba, belvízelvezető árokba tisztítatlan
szennyvizet, trágyalevet levezet, partjait szemét vagy egyéb hulladék lerakásával
beszennyezi,
(13) avar és kerti hulladékok nyílt téren történő égetését nem az 5/2002. (VII. 4.) a helyi
környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról
szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint végzi.
(14) aki ingatlana vagy használatában lévő ingatlana területén a rágcsálók, egerek,
patkányok stb, rovarok, legyek irtásáról, és elszaporodásuk megelőzéséről saját
költségén nem gondoskodik, különös tekintettel a trágya- és szemétdombokra, tároló
helyekre és állattartó épületekre.
4. Záró rendelkezések
11.§
Ez a rendelet 2012.június 1-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti:
 a 11/2003. (X.30.) az állatok tartásáról szóló önkormányzati rendelet 15.§ (4)-(5)-e
 a 18/2011. (XI.25.) a közterületek eltérő használatáról szóló önkormányzati rendelet
21.§-a
 a 17/2011. (XI.25.) a vásárok és piacok rendjéről szóló önkormányzati rendelet 11.§a
 a 14/2011. (IX.09.) Törtel településnév használatáról szóló önkormányzati rendelet
8.§-a
 a 13/2011.(IX.09.) a települési szilárd hulladék kezelésére szervezett helyi
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 22.§-a
 az 5/2002. (VII.04.) a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok
rendjéről, a település tisztaságáról szóló önkormányzati rendelet 33.§-a
Törtel, 2012. május 24.
Godó János sk.
Polgármester
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