Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
48/2013. (XI. 18.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és
jogkövetkezményeiről

megszegésük

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d)
pontjában, a 27. § tekintetében a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és
a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200. § (1)
bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
ELSŐ RÉSZ
Bevezető rendelkezések
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. §

(1)

E rendelet hatálya kiterjed a közösségi együttélés alapvető
szabályaiba ütköző magatartásokra és azok elkövetése esetén
alkalmazható jogkövetkezményekre.

(2)

E rendeletet kell alkalmazni azon természetes, jogi és jogi
személyiséggel nem rendelkező személyekre, akik, vagy amelyek
Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül a közösségi
együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást tanúsítanak.

(3)

Nem alkalmazható e rendelet és nem állapítható meg a közösségi
együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás, ha:
a) az adott magatartás bűncselekményt, vagy szabálysértést valósít
meg,
b) törvény, vagy kormányrendelet az adott magatartás tekintetében
közigazgatási bírság kiszabását rendeli el.
2. Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában:
1. a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás:
az a magatartás, amely nem minősül bűncselekménynek, vagy
szabálysértésnek, de ellentétes a közösségi együttélés
szabályaival, azokat sérti, vagy veszélyezteti, s jelen rendelet a
közösségi
együttélés
alapvető
szabályaiba
ütköző
magatartásnak minősít,
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2. közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontja szerinti terület,
3. nagytestű eb: a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és
forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 1. § (2)
bekezdés e) pontja szerinti eb,
4. reklámhordozó: minden olyan eszköz, ideértve típusától,
jellegétől, működésétől függetlenül a reklámberendezést és a
reklámfelületet is, amelynek segítségével az emberi tudatra
befolyást gyakorló információk vizuálisan, hallással, ízleléssel,
illat-, szagérzékeléssel, tapintással, vagy ezek kombinációjával
bármely természetes személy számára észlelhetővé válnak és
képzettársításra ösztönöznek. A szerkezetileg több elemből álló
reklámhordozó egynek számít,
5. reklám közzétevője: aki a reklám közzétételére alkalmas
eszközökkel rendelkezik, és ezek segítségével a reklámot
megismerhetővé teszi,
6. rendezvény: a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló
1999. évi XLII. törvény 1. § b) pontja szerinti összejövetel,
7. szeszes ital: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
2. § 23a. pontja szerinti italok,
8. szilárd hulladék:
a) háztartási hulladék: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 2. § 21. pontja szerinti,
b) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező,
c) háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű
hulladék: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. §
22. pontja szerinti
veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék,
9. utcai éneklés: közterületen hangszer nélkül, pusztán az emberi
hanggal létrehozott tevékenység,
10. utcai zenélés: közterületen hangosító berendezés nélkül vagy
hangosító berendezéssel, hangszerrel folytatott zenélés, feltéve,
hogy ez a tevékenység nem tartozik bele a rendezvény 9.
pontban foglalt fogalmi ismérveibe,
11. üzlet: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 27.
pontja szerinti épület, vagy épületrész,
12. többlakásos lakóépület: minden olyan lakóépület, melyben
legalább két darab önálló rendeltetési egység (lakás) található.
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II. Fejezet
A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése
miatt alkalmazható jogkövetkezmények és eljárási szabályok
3. Közigazgatási bírság és a helyszíni bírság
3. §

(1)

A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegőjével
szemben százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság
kiszabásának van helye.

(2)

Ha a helyszíni intézkedés alkalmával a közösségi együttélés
alapvető szabályait megszegő a jogsértést teljes mértékben elismeri,
akkor vele szemben ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot lehet
kiszabni.
4. Eljáró hatóság és eljárási szabályok

4. §

5. §

(1)

A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt a
Közgyűlés átruházott hatáskörében eljárva Pécs Megyei Jogú Város
Jegyzője folytatja le a közigazgatási eljárást és szabja ki a
közigazgatási bírságot.

(2)

A helyszíni bírságot a Pécsi Közterület-felügyelet szabja ki.

(3)

A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatti
eljárás hivatalból, vagy bejelentés alapján indulhat. A bejelentést
írásban, vagy szóban bárki megteheti, a szóbeli bejelentést
jegyzőkönyvbe kell foglalni.

(4)

A bejelentésnek lehetőség szerint tartalmaznia kell a közösségi
együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást megvalósító
ismert személy adatait, a magatartásnak, az elkövetés helyének,
idejének, továbbá körülményeinek leírását a bizonyítási eszközök
megjelölésével. A rendelkezésre álló bizonyítékokat csatolni kell a
bejelentéshez.

(5)

A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegőjével
szemben közigazgatási hatósági eljárás nem indítható a közösségi
együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartásnak az eljáró
hatóság tudomására jutásától számított 30 napon túl.
E rendelet hatálya alá tartozó magatartások miatt indult eljárásokban
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény előírásait kell alkalmazni.
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5. A közigazgatási bírság,
kiszabására
és
önkéntes
rendelkezések
6. §

7. §

valamint a helyszíni bírság
befizethetőségére
vonatkozó

Fiatalkorúval szemben nem lehet helyszíni bírságot kiszabni,
közigazgatási bírságot pedig kizárólag akkor, ha önálló keresete
(jövedelme), vagy vagyon van.
(1)

E rendelet szerint kiszabott közigazgatási bírságot – a bírságról
rendelkező döntés jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül
– a döntéshez mellékelt postai befizetési nyomtatványon, vagy
átutalással Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
11731001-15735612 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni.

(2)

Helyszíni bírság kiszabása esetén a bírságot a kiszabást követő 15
napon belül postai befizetési nyomtatványon, vagy a Pécsi
Közterület-felügyelet 11731001-15775546 számú pénzforgalmi
számlájára kell befizetni.
MÁSODIK RÉSZ
A közösségi együttélés alapvető szabályai
III. Fejezet
Közrend elleni magatartások
6. Városi jelképek használatával összefüggő magatartások

8. §

Aki a város címerét vagy zászlóját
a) engedély nélkül előállítja, forgalomba hozza, vagy engedély
nélkül felhasználja,
b) annak használatára vonatkozó engedélyben előírt feltételeket
megszegi,
c) a város közösségét sértő módon használja
a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít
meg.
7. Koldulás

9. §

Aki a Pécs, Rákóczi út – Felsőmalom utcáig terjedő teljes szélességű
szakasza, majd ettől a Lánc utcáig terjedő szakaszának az északi
oldala által, továbbá a Lánc utca, a Király utca keleti vége, Alsóhavi
utca, Ágota utca, Kálvária utca, Aradi vértanúk útja és a Klimó
György utca keleti oldala által határolt belvárosának, továbbá a
Felsővámház utca, Lánc utca, Zsolnay Vilmos út, Sport utca által
határolt területének, valamint a Sport utca, Weöres Sándor utca és a
Breuer Marcell sétány által határolt területének a közterületein és
közterületre nyitott nyilvános helyein pénz vagy egyéb dolog
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átadására vonatkozó ráutaló magatartást tanúsít (néma koldulás), az
a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít
meg.
8. Közterületnek
minősülő
zöldterületek
és
rendeltetésüktől eltérő célra történő használata

játszóterek

10. § (1)

Aki közterületnek minősülő zöldfelületet járművel történő behajtásra
vagy parkolásra, használ, a közösségi együttélés alapvető szabályait
sértő magatartást valósít meg.

(2)

Aki a játszóteret meg nem engedett módon, vagy nem játék céljára
használja, a játszótér területére állatot visz, vagy enged be, a
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít
meg.
IV. Fejezet
Köztisztasággal kapcsolatos magatartások
9. Ingatlanok tisztántartásával kapcsolatos magatartások

11. §

Az ingatlantulajdonos, aki nem gondoskodik:
a) az ingatlana tisztán tartásáról, magasabb szintű jogszabályban
foglaltak kivételével gyommentesítéséről, a csapadékvíz
zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról,
b) az ingatlana előtti járdán a csapadékvíz zavartalan lefolyását
akadályozó anyagok eltávolításáról,
c) a beépítetlen telekingatlana tisztántartásáról és magasabb szintű
jogszabályban foglaltak kivételével gyommentesítéséről, a
csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok
eltávolításáról,
d) a telekingatlanáról a gyalogjárda és az úttest fölé nyúló, továbbá
az elektromos légvezetékeket veszélyeztető ágak és bokrok
megfelelő nyeséséről – úgy, hogy azzal biztosítsa a gyalogos-,
valamint a közúti forgalom, illetve forgalomirányító lámpa és
tábla láthatóságát,
e) az épülete tetőzetéről az esővíz, a hólé járdára csorgásának
megakadályozásáról, annak saját, vagy közterületen való
elvezetéséről, a hó és jég okozta balesetveszély elhárításáról,
f) az épületek csapadékvizeit közterületekre kivezető, közterületen
megépült csapadékvíz elvezető rendszere – járdába épített
tisztítóaknák, folyókarácsok, kifolyócsövek, nyílt folyókák –
karbantartásáról,
a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít
meg.
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10. Építkezésekkel összefüggő magatartások
12. § (1)
(2)

Aki az úttesten, járdán az építőanyagot közterület-használati
engedély nélkül tárolja, a közösségi együttélés alapvető szabályait
sértő magatartást valósít meg.
Aki a közterületek felbontásának és a közúton folytatott munkálatok
szabályairól szóló önkormányzati rendeletben meghatározott
váratlan közterületbontás esetén a közmű üzemeltetőjének a
közterület felbontásának bejelentéséről nem gondoskodik, vagy nem
igazolja írásbeli dokumentumokkal, hogy a váratlan közterület
felbontás működési körén kívül eső, elháríthatatlan külső ok (vis
maior) miatt következett be, és a közműhálózat rendeltetésszerű
állapotának fenntartása érdekében minden tőle elvárható intézkedést
megtett, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartást valósít meg.
11. Hó- és síkosság-mentesítéssel kapcsolatos magatartások

13. § (1)

Aki havat
a) útkereszteződésben,
b) úttorkolatban,
c) kapubejárat előtt, annak szélességében,
d) a járdasziget és a járda közé,
e) a tömegközlekedésre szolgáló jármű-megállóhelyeknél a jármű
megállóhelye és a járda közé, vízelzáró csapra, gázcsapra,
víznyelő aknára,
f) a kijelölt rakodóhelynél annak teljes hosszában a járdaszegély
mellé,
g) az utakkal párhuzamos vízelvezető- és egyéb közterületi árokba
felhalmozza,
a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít
meg.

(2)

Aki 0 oC alatt (fagyveszélyes időszakban) közterületre lefagyást
eredményező és ezzel csúszásveszély kialakulását előidéző
folyadékot juttat, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartást valósít meg.
12. Települési szilárd hulladékkal összefüggő magatartások

14. §

Tilos a saját tevékenység során keletkezett hulladékot más
tárolóedényében elhelyezni.

6

V. Fejezet
Állatok tartásával kapcsolatos magatartások
13. Kedvtelésből tartott állatokkal kapcsolatos szabályok
15. § (1)

Aki
a)1 kutyát többlakásos lakóépület udvarán és közös használatú
helyiségeiben – amennyiben a többlakásos lakóépület szervezeti
és működési szabályzatában másként nem rendelkezik – póráz
nélkül vezeti,
2
b) többlakásos lakóépület udvarán és közös használatú helyiségeiben nem gondoskodik arról, hogy a kutyája sem más állatot,
sem embert ne veszélyeztethessen,
c)3
a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít
meg.

(2)

Aki kutyát – segítő és terápiás jogosítvánnyal rendelkező, rendőrségi
és jelzőkutyák kivételével –
a)4 vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe annak birtokosának tiltása ellenére, valamint ügyfélforgalmat lebonyolító
közintézmény épületébe,
b) oktatási és terápiás cél nélkül oktatási, egészségügyi, szociális,
kulturális létesítmény területére, bölcsődébe, óvodába, iskolába,
diákszállásra, munkásszállásra,
c) vásárcsarnok, piac területére, vágóhídra, élelmiszer feldolgozó
üzembe, élelmiszer raktárba, beviszi,
a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít
meg.

(3)

Aki
a) kutyát élelmiszert szállító járművön szállít,
b) harapós, vagy támadó természetű kutya szájkosarát a
kutyafuttató helyeken eltávolítja,
a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít
meg.

14. Egyéb állattartással kapcsolatos magatartások
16. §

1
2
3
4

Aki állatát úgy tartja, vagy eteti, hogy
különös tekintettel a többlakásos
ablakpárkányaira, ilyen épületek közös
beszennyezi, a közösségi együttélés
magatartást valósít meg.

azzal mások ingatlanát –
lakóépületek erkélyeire,
használatú helyiségeire –
alapvető szabályait sértő

Módosította a 47/2014. (XII. 12.) Ör. 11. § (1) bekezdése. Hatályos: 2014. 12. 27-től.
Módosította a 47/2014. (XII. 12.) Ör. 13. § a) pontja. Hatályos: 2014. 12. 27-től.
Hatályon kívül helyezte a 47/2014. (XII. 12.) Ör. 13. § b) pontja. Hatálytalan: 2014. 12. 27-től.
Módosította a 47/2014. (XII. 12.) Ör. 11. § (2) bekezdése. Hatályos: 2014. 12. 27-től.
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VI. Fejezet
Környezeti zaj okozással kapcsolatos magatartások
13. Közterületi
hangosító
összefüggő magatartások
17. §

használatával

A közterületi rendezvény szervezője, aki:
a) hangosító berendezést igénylő közterületi rendezvényt a
megengedett időhatárokon túl tartja,
b) hangosító berendezést engedély nélkül, vagy azt a polgármester
által meghatározott feltételektől eltérően használ,
c) a fél órát meg nem haladó időtartamú közterületi rendezvény
hangosító berendezéseinek üzemeltetését nem jelenti be,
d) nem tesz eleget a polgármester által előírt zajmérési és
-ellenőrzési kötelezettségének,
a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít
meg.
15. Utcai
zenéléssel
magatartások

18. §

berendezések

és

utcai

énekléssel

összefüggő

Aki
a) egészségügyi intézmények, közhivatalok, valamint – az
ítélkezési szünet időtartamát kivéve – a bíróságok homlokzatától
számított 50 m-es körzetén belül munkanapokon 8.00 óra és
16.00 óra között,
b) nevelés-oktatási intézmények homlokzatától számított 50 m-es
körzetén belül – a tanítási szünet időtartamát kivéve – 8.00 óra
és 15.00 óra között,
c) kórházak 50 m-es körzetén belül folytat utcai zenélést vagy utcai
éneklést,
a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít
meg.
16. Háztartási tevékenységet kielégítő zajos tevékenységekkel
kapcsolatos szabályok

19. §

Aki a tulajdonában, használatában lévő belterületi ingatlanon
a) hétköznap a megengedett 7.00 óra és 20.00 óra közötti
időtartamon túl,
b) a megengedett szombati napon és ünnepnapokon 9.00 óra és
19.00 óra közötti időtartamon túl
– a rendkívüli kár- és balesetveszély elhárítását kivéve – háztartási
igényeit
kielégítő
kertépítéssel
és
zöldfelület-fenntartással
kapcsolatos, zajt keltő tevékenységet, így különösen motoros kerti
gépek használatát vagy motoros fakivágást folytat, a közösségi
együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.
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VII. Fejezet
Egyéb magatartások
17. Temetkezés rendjének megszegése
20. §

Aki
a) a köztemetőben a sírhelyeket kifalazza, kibetonozza, vagy
azokat sírbolttá átalakítja,
b) a köztemetőben a hely csendjének, a kegyeletnek nem
megfelelő magatartást tanúsít,
c) az üzemeltető hozzájárulása nélkül a temetőbe építőanyagot
beszállít, síremléket állít fel, más építési, bontási munkát végez,
egyéb vállalkozási tevékenységet folytat, továbbá ezen és más
munkálatok után a területet nem állítja teljes körűen helyre, a
takarításról nem, vagy csak részben gondoskodik, a munkát
szakszerűtlenül végzi, és ezzel a temető, vagy a síremlékek
állagában kárt okoz,
d) az üzemeltető által meghatározott temetői rendet vagy
önkormányzati
rendeletben
meghatározott
temetkezési
szolgáltatási rendet megsérti,
e) Húsvétkor, Anyák napján, Pünkösdkor, Mindenszentek és
Halottak napján alkalmával, valamint Karácsonykor a központi
temetőbe – kivéve ha a mozgásukban korlátozott személyek
parkolási igazolványával rendelkező mozgáskorlátozott és őket
szállító személyek – gépjárművel behajt,
f) a központi temetőbe – kivéve a mozgásukban korlátozott
személyek
parkolási
igazolványával
rendelkező
mozgáskorlátozott – gépjárművel vagy motorkerékpárral
behajtási díj megfizetése nélkül hajt be,
a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít
meg.
18. Távhőszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos magatartások

21. §

Aki
a) távhőszolgáltató megkerülésével a fogyasztási helyen a
vételezési lehetőséget megszünteti,
b) a felhasználói berendezéseken a távhőszolgáltató előzetes
hozzájárulása és szakmai feltételeinek betartása nélkül
átalakítási, áthelyezési, bővítési munkálatokat végez,
c) távhőszolgáltatót megakadályozza abban, hogy a felhasználói
berendezés állapotát és a felhasználó vételezését ellenőrizze,
d) távhőszolgáltatót meggátolja abban, hogy a távhőszolgáltatást
felfüggessze,
e) jogosulatlanul távhőt vagy használati melegvizet vételez,
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a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít
meg.
19. Vízszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos magatartások
22. § (1)

Aki a vízszolgáltatót
a) megakadályozza abban, hogy a mérőóra és mérőhely állapotát,
a víziközmű hálózatot, a felhasználó vételezését ellenőrizze,
valamint a vízmérőórát leolvassa,
b) meggátolja abban, hogy tartozás esetén a vízszolgáltatást
korlátozza,
c) megakadályozza a közcsatornába történő szennyvíz bebocsátás
szolgáltatási ponton történő ellenőrzésében
a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít
meg.

(2)

Aki közkutat, ívókutat nem az eredeti rendeltetés jellegének
megfelelően használ, a közösségi együttélés alapvető szabályait
sértő magatartást valósít meg.
20. Házszám és
magatartások

23. §

utcanévtábla

elhelyezésével

kapcsolatos

Aki
a) az utcanévtábla kihelyezését és az azzal járó munkálatokat
akadályozza,
b) a
kihelyezett
utca
névtáblát
beszennyezi,
szövegét
megváltoztatja vagy olvashatatlanná teszi, vagy a kezelő
hozzájárulása nélkül eltávolítja,
c) új építmény esetén a használatbavételi engedély kiadásától
számított 30 napon belül a házszámtáblát jól láthatóan nem
helyezi ki,
d) címváltozásnál az új lakcímkártya kiadásától számított 30 napon
belül nem gondoskodik az új címnek megfelelő házszámtábla jól
látható kihelyezésről,
e) házszámtábla pótlását legkésőbb az esemény bekövetkezésétől
számított 30 napon belül nem teszi meg,
a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít
meg.
21. Reklámhordozók és hirdetmények elhelyezésével kapcsolatos magatartások

24. § (1)

Aki
a) reklámhordozót reklám célú közterület-használati megállapodás
nélkül létesít,
b) plakátot nem a plakát elhelyezésre szolgáló reklámberendezésen helyezi el,
c) kandeláberen azonos magasságban oszloponként kettőnél több
darab hirdető berendezést helyez el,
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d) a közterületen üzletenként egy darab, oldalanként legfeljebb 1
m2 reklámfelülettel rendelkező megállító-táblánál többet helyez
el,
e) reklámhordozó folyamatos karbantartásáról nem gondoskodik,
a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít
meg.
(2)

Aki köztéri szobron, emlékművön, szökő- és díszkúton, közterületen
álló fán, utcai berendezési tárgyon reklámhordozót – kivéve a
közterület-kezelője által engedélyezett hirdetőtáblát – helyez el, a
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít
meg.

25. § (1)

Az a reklámközzétevő, aki jogszabályi előírásokba ütköző tartalmú,
illetve a közerkölcsöt sértő plakátot, hirdetést, feliratot haladéktalanul
nem távolítja el, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartást valósít meg.

(2)

Aki az idejét múlt hirdetményt 15 napon, választási plakátot a
szavazást követő 30 napon belül nem távolítja el, a közösségi
együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.

(3)

Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott eltávolítási kötelezettség
egyetemlegesen a reklámközzétevőt és azt terheli, akinek az
érdekében a kihelyezés történt.
22. Parkolással és a védett, valamint a fokozottan védett
övezetekbe történő behajtással kapcsolatos magatartások

26. § (1)

Aki Pécs Város környezetkímélő forgalmi rendjéről, a fizető
parkolóhelyek működtetéséről, valamint a várakozási díjakról szóló
önkormányzati rendelet 12. § (1) és (2) bekezdése szerinti kiadott
védett övezetre vonatkozó behajtási-várakozási és parkolási
a) igazolványt, engedélyt vagy bérletet a használati jogosultsága
megszűnését követően nem adja vissza a védett övezetek és
parkoló zónák üzemeltetőjének,
b) igazolványt, vagy a díjkedvezményre jogosító engedélyt, bérletet
jogosulatlanul veszi igénybe,
a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít
meg.

(2)

Aki az 50%-os díjkedvezményre vonatkozó behajtási-várakozási és
parkolási engedély, vagy parkolóbérlet, valamint védett övezetre
vonatkozó behajtási-várakozási és parkolási igazolvány használatát
másra átruházza, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartást valósít meg.
HARMADIK RÉSZ
Szabálysértést megalapozó rendelkezések

11

24. Szeszesital árusításával vagy a közterületen fogyasztással
kapcsolatos szabályok
27. § (1)

Tilos közterületeken szeszes italt fogyasztani.

(2)

Az (1) bekezdésben meghatározott közterületi szeszes ital
fogyasztási tilalom nem vonatkozik a közterület használati
engedéllyel rendelkező, vagy közterület-használati bejelentés alapján
tartott rendezvények helyszínére.

(3)

Tilos a szeszes italt is forgalmazó azon üzletben, amely az üzletek
éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet
alapján 22.00 óra és 6.00 óra közötti időszakban is nyitva tart, ezen
időszak alatt:
a) szeszes italt forgalmazni,
b) a szeszes ital árusításának 22.00 óra és 6.00 óra közötti
szüneteltetéséről a vásárlók – jól látható helyen történő –
tájékoztatását elmulasztani.

(4)

Az (1) és (3) bekezdésben foglalt magatartások jogkövetkezményeit
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200. § (1)
bekezdése tartalmazza.
NEGYEDIK RÉSZ
Záró rendelkezések
25. Hatályba léptető rendelkezés

28. §

E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
26. Átmeneti rendelkezés

29. §

A rendeletben foglalt szabályokat a rendelet hatálybalépését
követően elkövetett magatartások esetében kell alkalmazni.
27. Módosító rendelkezés

30. §

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013. (V.22.) önkormányzati
rendelet 3. melléklete a melléklet szerint módosul.
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28. Hatályon kívül helyező rendelkezés
31. §

Hatályát veszti a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló
31/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendelet.

Dr. Páva Zsolt s.k.
polgármester

Dr. Lovász István s.k.
jegyző

Záradék:
Megalkotta: a Közgyűlés a 2013. november 14-i ülésén
Kihirdetve: 2013. november 18-én.
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melléklet a 48/2013. (XI.18.) önkormányzati rendelethez

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 18/2013. (V.22.) önkormányzati rendelete 3. mellékletében foglalt táblázat a
következő 8. sorral egészül ki :
A

B

(1.)

(A jegyzőre átruházott közgyűlési hatáskör
megnevezése)

(a hatáskör átruházást
tartalmazó önkormányzati
rendelet megnevezése)

8.

Lefolytatja a közigazgatási eljárást a
közösségi együttélés alapvető szabályainak
megszegése
miatt
és
kiszabja
a
közigazgatási bírságot.
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48/2013. (XI. 18.) Ör.
4. § (1) bekezdés

A helyi rendelet tervezetet a – jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §ában foglaltaknak megfelelően eljárva – az alábbiak szerint indokolom:
Általános indokolás
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének
jogkövetkezményeiről szóló
48/2013. (XI.18.) önkormányzati rendeletéhez
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 2012. április 15. napján hatályba lépett 51. § (4)
bekezdésének és 143. § (4) bekezdés e) pontjának az Alkotmánybíróság általi –
Alaptörvény-ellenesség okán történt – hatályon kívül helyezését követően visszás
állapot alakult ki, melynek rendezésére újfent sor került az Mötv. módosítására.
E módosítás keretében az Mötv. 8. § (1) bekezdése elrendeli, hogy a helyi
közösség tagjai a helyi önkormányzás alanyaként kötelesek betartani és betartatni
a közösségi együttélés alapvető szabályait, amely szabályok és megsértésük
esetén azok jogkövetkezményeik megalkotására az egyes önkormányzatok az
Mötv. 8. § (2) bekezdésében és 143. § (4) bekezdés d) pontjában felhatalmazást
kaptak.
Mindezek alapján – a közösségi együttélés alapvető szabályai meghatározása
céljából, a korábban tiltott, közösségellenes magatartássá nyilvánított
cselekményekre is figyelemmel – sor került azon magatartások számbavételére,
amelyek a közösségi együttélés szabályrendszerét képezhetik.
A felülvizsgálat rámutatott, hogy lehetséges a korábbi tiltott, közösségellenes
magatartásként meghatározott magatartások – amelyek megszegése esetére
kilátásba helyezett szankció az egyes önkormányzati rendeletekben foglaltak
kikényszeríthetőségét szolgálták – új szabályozási rendszerbe történő részbeni
átemelése, továbbá új magatartások meghatározása a lakosság és a közösség
érdekeinek védelme céljából.
A korábbi magatartások átemelése csupán azért lehetséges részben, mivel azon
tevékenységek vagy mulasztások, melyek bűncselekménynek, szabálysértésnek
minősülnek, avagy megvalósításuk esetén törvény vagy kormányrendelet
közigazgatási bírság kiszabását helyezi kilátásba, nem képezhetik a közösségi
együttélés alapvető szabályainak részét.
E korlátozás miatt egyes korábban tiltott, közösségellenes magatartássá
nyilvánított cselekmények átemelését mellőzni szükséges.
A társadalmi viszonyokban az évek során bekövetkezett változások miatt
szükségessé váló új tényállások mellett célszerűvé vált a közösségi együttélés
alapvető szabályait megszegőkkel szemben kiszabható közigazgatási bírság,
illetve tettenérés esetén helyszíni bírság törvényi keretekben való meghatározása,
melytől joggal várható a helyben lefektetett normák betartása, szélesebb
társadalmi elfogadása.
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Ugyanakkor hangsúlyozandó, hogy a közigazgatási bírság esetén előírt 150 000
Ft, míg helyszíni bírság tekintetében rögzített 50 000 Ft, a bírságok felső határát
jelentik, jelentős mérlegelési lehetőséget biztosítva a hatóságoknak.
Szintén ki kell emelni, hogy a közigazgatási bírság, illetve a helyszíni bírság, ami
egyébként a kiszabó hatóság bevétele, kiszabása nem önkényes, hanem a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény 94/A. §-a alapján szabályozott, erősen korlátozott.
A hivatkozott, garanciális szabályokat tartalmazó, szakasz ugyanis meghatározza,
hogy milyen szempontok alapján és milyen eljárási rendben lehet közigazgatási
bírságot kiszabni, helyszíni bírságot megállapítani.
A fentiek alapján – akárcsak korábban a tiltott, közösségellenes magatartásokat –
a közösségi együttélés alapvető szabályait és megszegésük jogkövetkezményeit
feltétlenül indokolt külön, egységes önkormányzati rendeletben (a továbbiakban:
Javaslat) meghatározni, hiszen e nélkül az egyes önkormányzati rendeletekben
előírt magatartások megszegése esetén nem alkalmazható (hátrányos)
jogkövetkezmény, továbbá nem biztosítható kellően a közösségi együttélés
elfogadott keretek között tartása.
E körülmények pedig hátrányosan befolyásolják a jogszabályok érvényre
juttathatóságát, kikényszeríthetőségét, továbbá csökkentik az önkéntes
jogkövetési hajlandóságot, és lerontják a helyi jogalkotásba vetett társadalmi
bizalmat is.
A megalkotás ténye mellett szintén fontos szempont az magatartási szabályok és
szankciók egységes szerkezetbe foglalása is, mivel e szempont nagymértékben
elősegítheti a Javaslat érvényesülését, a lakosság számára könnyebb
megismerhetőségét, áttekinthetőségét, s végső soron elfogadását.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet hatályát meghatározó rendelkezés.
A 2. §-hoz
A rendelet alkalmazása
rendelkezés.

szempontjából

releváns

fogalmakat

meghatározó

A 3. §-hoz
A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése esetén alkalmazható
jogkövetkezmények, vagyis a közigazgatási bírság és helyszíni bírság összegének
felső határát, továbbá a helyszíni bírság alkalmazhatóságának feltételeit
meghatározó rendelkezés.
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A 4. §-hoz
E szakasz többek között meghatározza a közösségi együttélés alapvető
szabályaival kapcsolatos eljárásokat lefolytató hatóságokat.
Az önkormányzati hatósági ügyekben történő eljárás címzettje ugyanis a képviselőtestület, azonban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 146/A. §-a lehetővé teszi a képviselő-testület számára a bírság
kiszabásával kapcsolatos közigazgatási eljárásban hatáskörének a jegyzőre
történő átruházását.
A Javaslat is e koncepciót követi, mivel a munkamegosztás és a munkavégzés
hatékonyságának szemszögéből szakmailag előremutató, továbbá lényegesen
hatékonyabb, hogy a rendeletben szereplő magatartásokkal kapcsolatos ügyekben
a jegyző járjon el.
A fentieken túl a Ket. biztosítja, hogy azon önkormányzati rendeletben
szabályozott jogsértések esetén, melyek tekintetében közigazgatási bírság
kiszabásának lenne helye, a hatóság helyszíni bírságot szabhasson ki, ha a
helyszíni intézkedés alkalmával az ügyfél a jogsértést teljes mértékben elismeri.
Az ilyen bírság kiszabására – a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII.
törvény 1. § (6) bekezdése és 17. §-a alapján – a Pécsi Közterület-felügyelet
jogosult.
A szakasz továbbá rendelkezik a közösségi együttélés alapvető szabályainak
megszegése esetén induló hatósági eljárás megindításának módjáról, illetve ha az
bejelentésre indul, a bejelentés lehetséges – eljárás lefolytatását nagyban elősegítő
– tartalmi elmeiről.
Végül még e szakaszban megállapításra kerül a közösségi együttélés alapvető
szabályait sértő magatartások elévülési ideje is, amelyet a Javaslat – élve a Ket.
94/A. § (2) bekezdésében foglalt eltérési lehetőséggel – a Ket.-ben meghatározott
általános elévülési időnél (szubjektív elévülés: 1 év; objektív határidő: 5 év)
jelentősen rövidebb határidőben határoz meg.
E jelentős mértékű eltérés, enyhítés, oka a lakosságot terhelő bizonytalansági
tényező csökkentése, hiszen a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartások önmagukban nem jelentenek olyan súlyos magatartást, ami
indokolná az elkövetők ilyen hosszú ideig bizonytalan helyzetben tartását.
Az 5. §-hoz
A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése esetén induló hatósági
eljárások során alkalmazandó eljárásjogi jogszabályt határozza meg, ami maga a
Ket., s különösen annak 94/A. §-a, ami a közigazgatási bírság kiszabását, annak
során figyelembe veendő szempontokat határozza meg.
A 6. §-hoz
A tervezet a közigazgatási bírság, valamint a helyszíni bírság kiszabása terén
speciális szabályokat állapít meg a fiatalkorúak tekintetében, mivel az ő helyzetük a
18. életévüket betöltött természetes személyekhez képest eltérő (korlátozott
cselekvőképesség és vétőképesség, korlátozott anyagi helyzet, szocializációs
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folyamat lezáratlansága), amely különbségeknek – más jogágakhoz hasonlóan –
meg kell jelenniük a szabályozásban.
A 7. §-hoz
A közigazgatási bírság, valamint a helyszíni bírság befizetésére vonatkozó
rendelkezéseket tartalmazza e szakasz.
A közigazgatási bírságot a kötelezett a határozat jogerőre emelkedésétől számított
15 napon belül köteles befizetni a Polgármesteri Hivatal számlájára, amennyiben
ennek nem tesz eleget, úgy a Ket. pénzfizetési kötelezettség végrehajtására
vonatkozó rendelkezései szerint kell a közigazgatási bírságot behajtani. A
helyszíni bírságot szintén 15 napon lehet jogkövetkezmények nélkül befizetni a
Pécsi Közterület-felügyelet számára.
A 8. § - 26. §-hoz
E rendelkezésekben kerülnek meghatározásra azon magatartások, melyeket a
Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegéseként értékel, és
amely magatartások megvalósítóival szemben közigazgatási bírságot vagy
helyszíni bírságot lehet kiszabni.
A 27. §-hoz
E szakasz a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200. § (1) bekezdés a)
pontjában szereplő kerettényállás kitöltését célozza, aminek érdekében tilalmakat
határoz meg.
A 28. §-hoz
Ezen szakasz a rendelet hatályba lépését tartalmazza.
A 29. §-hoz
Ez a szakasz határozza meg a rendelet alkalmazásával kapcsolatos átmeneti
szabályt. A rendelkezés értelmében az önkormányzati rendeletben foglalt
szabályokat a hatálybalépést követően elkövetett magatartások esetében kell
alkalmazni.
A 30. §-hoz és a melléklethez
Tekintettel arra, hogy a 4. § (1) bekezdés a közgyűlés hatósági jogkörét átruházta
a jegyzőre, módosítani kell az Önkormányzat SZMSZ-ét. E rendelet 1-3.
melléklete ugyanis valamennyi átruházott önkormányzati hatáskört tartalmazza,
melyek közé a 4. § (1) bekezdése szerinti új jegyzői hatáskört is fel kell venni.
Tekintettel arra, hogy a rendelet táblázatot tartalmazó melléklete módosul, azt a
jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet 133. § (1)
bekezdése szerint csak táblázatban lehet elvégezni, erre szolgál a tervezet
melléklete.
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A 31. §-hoz
A tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet hatályon
kívül helyezését tartalmazza, mivel e rendelet hatályba lépésével annak hatályon
kívül helyezéséről rendelkezni kell.
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