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E l ő t e r j e s z t é s  
 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló, 12/2014.(V.5.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közösségi együttélésre vonatkozó szabályokat jelenleg a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló Biatorbágy Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete 
tartalmazza.  
 
A rendelet módosítást az alábbiak miatt javasoljuk: 
 
 
        

A városban közterületein problémát okoznak az otthagyott üzemképtelen, roncs, 
elhagyott járművek. Ezen járművek tulajdonosainak, üzembentartóinak bírságolása 
egyrészt bevételt jelent az önkormányzatnak, másrészt pedig megelőzheti az ilyen 
járművek ily módon, közterületen történő tárolását. Ezen szabályok megszegésének 
szankcióit tartalmazza a rendeletbe újonnan bekerült (4) bekezdés. 
 
 
A Képviselő-testület által korábban elfogadott a védett és korlátozott övezetekbe 
történő behajtás rendjéről szóló, 8/2017. (III.31.) önkormányzati rendelete szabályozza 
a védett és korlátozott övezetekbe való behajtás szabályait. Ezen szabályok 
megszegésének szankcióit tartalmazza a rendeletbe újonnan bekerült 8/B. §. 

 
 
 
Fentiek alapján, kérem, hogy a tisztelt Képviselő-testület a rendelet-tervezet megvitatására. 
 
Biatorbágy, 2017. június 15. 
 
 
 

Tarjáni István 
 polgármester 

 



Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 
…/2017. (VI. ….) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 

12/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete módosításáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában valamint 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

 
1.§ A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 
12/2014.(V.05.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 8. § (2) bekezdése az 
alábbiakra módosul: 

(2) Aki a közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről szóló Biatorbágy 
Város Képviselő-testülete 7/2015.(V.8.) rendelete 7. § (1), (2), (4)-(9) bekezdéseiben, és a 
(11) bekezdésében, a 8. § (1) bekezdésben, valamint a 9. § (1) (2) bekezdésében 
meghatározott rendelkezéseket nem tartja be, 

természetes személy esetén 200 000 forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetek esetében 2 000 000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

 

2.§ A Rendelet 8.§-a egy új, (4) bekezdéssel egészül ki: 

(4) Aki a közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről szóló Biatorbágy 
Város képviselő-testületének 7/2015.(V.8.) rendelete 16.§ (1) bekezdésében foglaltakat nem 
tartja be, természetes személy esetén 200 000 forintig, jogi személyek és jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében 2 000 000 forintig terjedő 
közigazgatási bírsággal sújtható. 

2.§   A Rendelet egy új, A védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás szabályainak 
megszegéséről címmel, és az alábbi 8/B.§-al egészül ki 

8/B. § Aki a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről szóló, Biatorbágy 
Város Önkormányzat képviselő-testülete 8/2017. (III. 31.) önkormányzati rendeletének 2.§-
ban foglalt rendelkezéseket nem tartja be, természetes személy esetén  200 000 forintig, jogi 
személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében  2 000 000 forintig 
terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 
 
3.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
 

 Tarjáni István dr. Kovács András  
 polgármester jegyző 
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