ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
6/2001 ( VIII. 24.) sz. rendelete a
település területén jelentkező prostitúció kezelésének
egyes közrendvédelmi szabályairól.

Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló
többszörösen módosított 1990. évi LXV. törvény és a szervezett bűnözés, valamint az azzal
összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvény
módosításról szóló 1999. évi LXXV. törvény 8.§. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a következő rendeletet alkotja.

1. §.
A rendelet célja
A 405-ös főközlekedési útvonal mellett jelentkező tömeges prostitúció kezelése.

2. §.
A rendelet területi és személyi hatálya
(1)
(2)

A rendelet hatálya kiterjed Újhartyán Község közigazgatási területére.
A rendelet rendelkezései kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetre, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a
község közigazgatási területén tartózkodnak vagy tevékenykednek.

3. §.
(1)

Az 1. §.-ban foglaltak értelmében az 1999. évi LXXV. számú törvény 7. §-ában
meghatározottakon túl, a Képviselő Testület további védett övezetet jelöl ki, melyek a
következők:
a.)
a 405-ös főközlekedési út ( 0102/3 hrsz, 0102/4 hrsz, 082/3 hrsz ) tengelytől
számított 20-20 méteren belül, gépjármű parkoló esetén 45-45 méteren belüli
terület,
b.)
a 405-ös főközlekedési úthoz csatlakozó 031/4 hrsz, 059/2 hrsz, 062/14 hrsz,
078/7 hrsz, 083/14 hrsz, 088/13 hrsz, 067/47 hrsz, 067/51 hrsz, 083/21 hrsz,
083/16 hrsz, 078/6 hrsz 0110/1 hrsz, 0118/2 hrsz, 0118/1 hrsz, 0125 hrsz alatt
nyilvántartott utak teljes területe, 100 méter mélységben.
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4. §.

A rend fenntartása
(1)
(2)

A védett övezetben a prostituált szexuális szolgáltatásra nem ajánlkozhat fel, szexuális
szolgáltatást nem nyújthat.
A védett területen a rend fenntartásáról a rendőrhatóság gondoskodik.

5. §.

Záró rendelkezések

(1)
(2)

E rendelet 2001. szeptember 1. napján lép hatályba.
A rendelet kihirdetéséről – helyben szokásos módon – a jegyző gondoskodik.

Újhartyán, 2001.08.24.

Manger Henrik
polgármester

Záradék:
Jelen rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre került.

Frajka Gabriella
jegyző
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1. számú melléklet:

A rendelet alkalmazásában értelmezés:

védett övezet:
a közterületnek az 1999. évi LXXV. törvény, illetve az Önkormányzat
Képviselő Testülete rendeletében meghatározott azon része, ahol prostituált a szexuális
szolgáltatásra nem ajánlkozhat fel, szexuális szolgáltatást nem nyújthat.
prostituált:
az a személy, aki anyagi ellenszolgáltatásért szexuális szolgáltatást
nyújt, függetlenül az ellenszolgáltatás nyújtásának időpontjától, illetve attól, hogy az
ellenszolgáltatás a szexuális szolgáltatás igénybevevőjétől vagy – szolgáltatásra tekintettel –
más személytől származik.
szexuális szolgáltatásra felajánlkozás:
a prostituáltnak közterületen vagy nyilvános
helyen máshoz címzett, a szexuális szolgáltatás nyújtására irányuló szóbeli felhívás ( aktív
felajánlkozás ), a prostituáltnak a szexuális szolgáltatásra irányuló ráutaló magatartása (
passzív felajánlkozás) , illetve a szexuális szolgáltatást igénybe venni kívánó felhívásnak
elfogadása.
közterület:
a közhasználatra szolgáló minden olyan magán, állami vagy
önkormányzati tulajdonban álló terület, amely mindenki számára korlátozás nélkül igénybe
vehető, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom elől
el nem zárt részét.

