Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5./2018.(III.28.) önkormányzati rendelete
a
a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló 17/2013.(IX.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország alaptörvényének 32. cikk
(1) bek. a/ pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
tv. 51. § (4) bek-ében, 143. § (4) bek.-ének d) pontja második fordulatában, valamint a
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. tv. 254. § (2) bek.-ében kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bek.-ében meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:

1.§.
A rendelet 3. A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAI
ELMULASZTÁSÁT MEGALAPOZÓ MAGATARTÁSOK szóló fejezet, a Közterülethasználatról szóló alfejezete az alábbiakra módosul:

Közterületek és ingatlanok rendjének megszegése

8. § A közösségi együttélés alapvető szabályai elmulasztását követi el az, aki
1. közterületet rendeltetésétől eltérően közterületi használati engedély nélkül vagy az
engedélyben foglalt feltételektől eltérő módon használ,
2. utcai bútorokat, berendezéseket rendeltetésellenesen használja, felállítási helyükről
elmozdítja,
3. a lomtalanításra meghirdetett időpontban a hulladékot úgy helyezi el, hogy az a jármű és
gyalogos forgalmat zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet károsítja, továbbá baleset- vagy
károkozás veszélyének előidézésével jár.
4. a játszótér használatának rendjéről szóló rendeletben foglaltakat megszegi.
5. a közterületre irányuló kamerát szereltet fel az ingatlanára, illetve ingóságára és azzal
felvételt készít.

8./A § A közösségi együttélés alapvető szabályai elmulasztását követi el az, aki

1. a lakáson belül, a közös használatú helyiségekben vagy az udvaron az alapvető higiéniai
követelmények figyelmen kívül hagyásával, szennyezéssel zavaró szaghatást vagy rovarok,
rágcsálók megjelenését előidézve – olyan életkörülményt alakít ki, amely káros hatással lehet
a környezetében élőkre;
2. a lakóházban olyan magatartást tanúsít, amely az együttélés követelményével ellentétes, a
környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét indokolatlanul, szükségtelenül és
tartósan zavarja;
3. az önkormányzat tulajdonában álló bérlakást, a közös használatra szolgáló helyiségeket,
illetve területet rendeltetésellenesen használja;
4. az a lakástulajdonos, aki lakásába bérlők tekintetében a lakószoba egy főre eső alapterülete
meghaladja 6 m2-t.

2.§.
A rendelet 3. A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAI
ELMULASZTÁSÁT MEGALAPOZÓ MAGATARTÁSOK szóló fejezet, Az önkormányzat
jelképeinek használatáról szóló alfejezet, az alábbiak szerint egészül ki:
13/A. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki az
„Újhartyán” nevet vagy annak bármely toldalékos formáját:
1. Újhartyán város nevének használatáról szóló önkormányzati rendeletben előírt
engedély nélkül használja,
2. annak használatára vonatkozó engedélyben előírt feltételeket megszegve használja,
3. a város közösségét sértő módon használja.
13/B. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki a város
címerét vagy zászlóját
1. a város jelképeiről szóló önkormányzati rendeletben előírt engedély nélkül
előállítja, forgalomba hozza, vagy engedély nélkül felhasználja,
2. annak használatára vonatkozó engedélyben előírt feltételeket megszegi,
3. a város közösségét sértő módon használja.
3.§.
A rendelet 20.§. az alábbiakkal egészül ki:
(5) A jelen rendeletben meghatározott szabályszegő magatartás elkövetője százezer forintig
terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
(6) A szabályszegő magatartás elkövetője ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal
sújtható, amennyiben a tevékenységet közterületen végzi.

4.§.

(1) A rendelet többi része változatlan marad
(2) Ez a rendelet 2018. április 1. napján lép hatályba.

Újhartyán, 2018. március 28.

Schulcz József

Göndörné Frajka Gabriella

polgármester

jegyző

Záradék: A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre kerül.

A rendelet kihirdetésének napja: Újhartyán, 2018. március 28.

Göndörné Frajka Gabriella
jegyző

