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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásokról és  a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. § /2/ bekezdése 
értelmében az önkormányzatok 2012. május 31-ig kötelesek hatályon kívül 
helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési 
rendelkezéseket.  
A hatályos önkormányzati rendeleteket áttekintve teszek javaslatot a 
szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezésére az alábbiak szerint: 
 
 Az állattartásról szóló 6/2004. /II.27./ önkormányzati  rendelet  13. §  /1/, 
/2/, /3/ bekezdéseit.  
 

„/1/ Szabálysértést követ el és 30.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, 
aki a 
 
a./ 3.§ /1/ bekezdés  b./ és /2/ bekezdés b./, d./ pontja 
b./ 5. § /2/ bekezdés 
c./ 6. §  /1/ /2/ bekezdés 
d./ 8 /1/ /2/ /3/ /5/ /6/ /10/, bekezdés 
e./ 9. §  /1/ /2/ /3/ /5/ /7/ /8/ /9/ bekezdés 
f./ 10. § 
g./11. § /4/ 
 
bekezdésében foglalt rendelkezéseket megszegi vagy kijátssza. 
 
/2/ A szabálysértési eljárás lefolytatására általában az eljárás alá vont 
személy lakóhelye szerinti szabálysértési hatóság illetékes. 
 
/3/ Ha az eljárás gyorsabb és eredményesebb folytatása indokolja az 
eljárás alá vont személy tartózkodási helye, munkahelye vagy az elkövetés 
helye szerint illetékes szabálysértési hatóság is eljárhat.” 

 
Pásztó városképe és történelme szempontjából meghatározó  épített 
környezet védelméről szóló 15/2005. /VIII. 4./  önkormányzati rendelet 17. 
§-át.  
 

„17. § Aki a helyi védettség alá helyezett értéket megsemmisíti, megrongálja, 
továbbá e rendelet 10. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakat megsérti - 
amennyiben cselekménye súlyosabb elbírálás alá nem esik - szabálysértést 
követ el és 30 000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.” 

 
Pásztó város zászlójának alkotásáról és használatáról szóló  22/2009.  
/IX,30./ rendelet 6. § /1/ - /2/ bekezdését. 
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    „6.§ (1) Amennyiben a cselekmény büntető vagy súlyosabb  
     szabálysértési rendelkezések hatálya alá nem esik, szabálysértését követ  
    el  és *30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az aki,: 

 
a.) anélkül, hogy erre jogosult lenne vagy külön engedéllyel 

rendelkezne, a város zászlóját használja, forgalomba 
hozatal céljából előállítja; 

b.) a város zászlójának használatára vonatkozó előírásokat, 
illetve a külön engedélyben meghatározott feltételeket 
megszegi vagy kijátsza. 

 
    „/2/    A szabálysértési eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik” 
 

Pásztó város címerének alkotásáról és használatáról szóló  
23/2009.  /IX. 30./ önkormányzati rendelet 5. § /1/ bekezdését 

 
    „5.§ (1) Amennyiben a cselekmény büntető vagy súlyosabb  
     szabálysértési rendelkezések hatálya alá nem esik, szabálysértést követ el  
    és *30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki: 

    
a.) anélkül, hogy erre jogosult lenne vagy külön engedéllyel 

rendelkezne, a város címerét használja, forgalomba hozatal 
céljából előállítja; 

 
b.) a város címerének vagy zászlójának használatára 

vonatkozó előírásokat, illetve a külön engedélyben 
meghatározott feltételeket megszegi vagy kijátsza.” 

 
A közterület használatának szabályairól és a közterületen      történő 
szeszesital fogyasztás tilalmáról szóló 24/2009. /IX. 30./ rendelet 19. § /1/, 
/2/, /3/ és /4/ bekezdését 

 
      „/1/ Szabálysértést követ el, aki 

a./ közterületet hatósági engedély nélkül vesz igénybe, engedélytől  
      eltérő módon vagy más célra használ, 
b./ mozgáskorlátozottak részére kijelölt parkolóhelyet jogtalanul  
     elfoglal, 

 
/2/ Aki a rendelet 19. §-ában foglaltakat megsérti, szabálysértést követ el és  
      20.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal, vagy a jogszabályban foglaltak  
      szerint helyszíni bírsággal sújtható. 

 
/3/ A szabálysértési eljárás lefolytatására általában az elkövető állandó  
    lakóhelye szerint illetékes elsőfokú szabálysértési hatóság – községi,  
   városi, megyei jogú városi, fővárosi, kerületi jegyző (a továbbiakban:  
   elsőfokú szabálysértési hatóság) – jogosult. 
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  /4/ Ha az eljárás gyorsabb és eredményesebb lefolytatása indokolja, az  
        elkövető tartózkodási helye, munkahelye vagy az elkövetés helye szerint  
        illetékes elsőfokú szabálysértési hatóság is eljárhat.” 

 
A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 35/2009.  /IX. 30./  
önkormányzati rendelet 38. § /1/, /2/ és /3/ bekezdését 

 
     „(1) Aki e rendelet 6. § (3), (4), (5), (6) és (7) bekezdései, illetve a 14.  
            § (2), (3) és (4) bekezdéseiben foglaltakat megszegi, szabálysértést  
            követ el, és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.  

 
     (2) A szabálysértési eljárás lefolytatására általában az elkövető állandó  
          lakóhelye szerint illetékes elsőfokú szabálysértési hatóság – községi,  
          városi, megyei jogú városi, fővárosi kerületi jegyző jogosult. 

 
(3) Ha az eljárás gyorsabb és eredményesebb lefolytatása indokolja, az  

elkövető tartózkodási helye, munkahelye vagy az elkövetés helye  
szerint illetékes elsőfokú szabálysértési hatóság is eljárhat.” 

 
 A köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok  kezeléséről szóló 
15/2011. /VI. 30./ önkormányzati rendelet 30. §-át 

 
       „ Aki a rendelet 5.§ /2/,/3 bekezdésében a 8.§ /2/bekezdés  a./, c./, d./,  

   e./ pontjaiban, a /3/,/5/ bekezdéseiben, a 9.§ /1/, /2/, /3/  
   bekezdéseiben, a 10.§ /1/,/3/ bekezdéseiben,a 12.§ /3/ bekezdésében, a  
   13.§-ban, 14.§ /1/,/2/,/4/ bekezdéseiben, a 19.§ /2/bekezdésében, a 26.§  
   /1/,/3/,/4/,/5/ bekezdéseiben és a 28.§ /1/,/2/ bekezdéseiben foglalt  
   szabályokat megszegi és amennyiben cselekménye magasabb rendű  
   jogszabályban vagy más helyi önkormányzati rendeletben meghatározott  
   tényállás alapján nem bírálható el „köztisztasági” szabálysértést követ el  
   és 50.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.” 

 
Pásztó településnév használatáról szóló 16/2011. /VI. 30./ rendelet  8. §-át 

  
     „A Pásztó településnév használata szabályainak megsértése szabálysértését követi  
     el és 50.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal büntethető, aki a település nevét  
     engedély nélkül, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő módon használja.” 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 
2012. április 15-én hatályba lépett 5. § /4/ bekezdése szerint a helyi 
önkormányzat Képviselő-testülete önkormányzati rendeletben meghatározhat 
tiltott, közösség ellenes magatartásokat.  
A Képviselő-testület e magatartás elkövetőjével szemben 50.000 Ft-ig terjedő 
helyszíni bírság, illetve 150.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírság kiszabását 
rendelheti el, amely az önkormányzat saját bevételét képezi.  
 
Fenti szabályozásból eredően azokat a szabálysértési rendelkezéseket, amelyek 
korábban az egyes rendeletekben kerültek elfogadásra és a szabálysértési 
törvény nem tartalmazza,  egy rendeletbe kell foglalni tiltott, közösség ellenes 
magatartásként, amennyiben a testület a szabályozás mellett dönt.  
 
Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata 2. 
mellékletének II. fejezete 4. pontja tartalmazza az önkormányzati rendeletek 
társadalmi egyeztetésének szabályait.  
A társadalmi egyeztetés azt a célt szolgálja, hogy az állampolgárok a nem állami 
és nem önkormányzati szervek, szervezetek a rendelet-tervezettel kapcsolatban 
véleményt nyilváníthassanak az önkormányzat honlapján a rendelet-tervezet 
véleményezésére kialakított oldalon, vagy hagyományos módon írásban, 
papíralapon.  
 
A társadalmi egyeztetés mellett szól, hogy a tiltott és közösség ellenesnek 
minősített cselekmények megegyezzenek a lakosság elvárásaival, várhatóan 
tartózkodnak is azok elkövetésétől. 
 
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a tiltott és közösségellenes 
magatartásokról szóló rendelet megalkotását társadalmi egyeztetést követően a 
határozati javaslat szerint. 
 
 
Pásztó, 2012. május 16. 
 
 
 
             Dr. Tasi Borbála 
                címzetes főjegyző 



 
Határozati javaslat: 
 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta  a tiltott és közösség ellenes magatartásokra 
vonatkozó rendelet alkotási javaslatot. A rendelet-tervezetet társadalmi 
egyeztetést követően a Képviselő-testület 2012. októberi ülésére be kell 
terjeszteni.   
 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző 
 
 
Pásztó, 2012. május 16. 
 
 
 
 
 
         Dr. Tasi Borbála 
         címzetes főjegyző 



Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

…………./2012. /………../   önkormányzati rendelete 
az önkormányzati  szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről 

 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület a szabálysértésekről, a 
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény 254. § /2/ bekezdése alapján a következőket rendeli el: 
 
1. § Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi:
  
 /1/ Az állattartásról szóló 6/2004. /II.27./ önkormányzati  rendelet  

     13. §  /1/, /2/, /3/ bekezdéseit.  
 
 /2/ Pásztó városképe és történelme szempontjából meghatározó  

     épített környezet védelméről szóló 15/2005. /VIII. 4./  
     önkormányzati rendelet 17. §-át.  

 
 /3/ Pásztó város zászlójának alkotásáról és használatáról szóló  

     22/2009.  /IX,30./ rendelet 6. § /1/ - /2/ bekezdését. 
 
/4/ Pásztó város címerének alkotásáról és használatáról szóló  
     23/2009.  /IX. 30./ önkormányzati rendelet 5. § /1/ bekezdését 
 
/5/ A közterület használatának szabályairól és a közterületen  
     történő szeszesital fogyasztás tilalmáról szóló 24/2009. /IX. 30./  
     rendelet 19. § /1/, /2/, /3/ és /4/ bekezdését 
 
 /6/ A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 35/2009.  
     /IX. 30./  önkormányzati rendelet 38. § /1/, /2/ és /3/ bekezdését 
 
/7/ A köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok  
     kezeléséről szóló 15/2011. /VI. 30./ önkormányzati rendelet 30. §- 
     át 
 
/8/ Pásztó településnév használatáról szóló 16/2011. /VI. 30./  
     rendelet  8. §-át 

  
2. §  A rendelet 2012. május 31-én lép hatályba. 
 
Pásztó, 2012. május 16. 
 

Sisák Imre       Dr. Tasi Borbála 
 Polgármester      címzetes főjegyző 
 



          1. sz. melléklet 
 
 
Az állattartásról szóló 6/2004. /II.27./ önkormányzati  rendelet  
 
3.§. 
 
/1/ A településrendezési terv szerint kisvárosias övezetben, a 
településközpontban vegyes övezetben és a műemléki területen az állattartás az 
alábbiak szerint engedélyezett. 
 
b./ több lakást magába foglaló többszintes lakóépületben  lakásonként  
     legfeljebb egy eb, melynek testtömege a 20 kilogrammot és  
     marmagassága a 60 centimétert nem haladja meg, két macska,  
     díszállatok, illetve szaporulatuk 3 hónapos korig tarthatók. 
  
/2/ A településrendezési terv szerint kertvárosias lakóterületen az állattartás az 
alábbiak szerint engedélyezett. 
 
     b./  sertésből, juhból, kecskéből együttesen vagy állatfajonként  
           legfeljebb 5  állat tartható. 
 
     d./  zártsorú beépítésű lakótelken sertés, juh, kecske együttesen 
           maximum 5 db  csak zártrendszerű trágyakezelés mellett tartható. 
 
5.§. 
 
/2/ Baromfit közterületre kiengedni tilos! 
 
6.§. 
 
 
/1/ Galambot többlakásos épületben, illetve annak padlásán tartani tilos! 
 
/2/ Galambdúcot a szomszédos lakóépülettől legalább 10 m-re lehet elhelyezni.  
 
8.§. 
 
/1/ Eb csak elkerített (zárt) udvarban, ennek hiányában csak megkötve vagy zárt 
kennelben tartható. A kennel méretének, kiképzésének, a lánc hosszának meg 
kell felelnie a külön jogszabályban foglalt állatvédelmi követelményeknek. /4. 
számú melléklet/ 
 
/2/ Ebet közterületre felügyelet nélkül kiengedni tilos! 
 
/3/ Az eb tartója – a rendvédelmi szervek kivételével – köteles az eb tartási helye 
szerint illetékes jegyzőnek bejelenteni, ha az állat a három hónapos kort elérte, 



elhullott, vagy elveszett, tartási helye 3 hónapnál hosszabb időre megváltozott, új 
tulajdonoshoz került. 
 
/5/ Ebet közterületen, lakóépületek közös használatú területén, pórázon, 
közforgalmú járműveken pórázon és szájkosárral ellátva kell vezetni, illetve 
szállítani. 
 
/6/ A vakvezető eb, továbbá őrzés-védelmet hivatásszerűen ellátó szervezetek, 
vagy személyek szolgálati feladatot ellátó őrkutyájának kivételével tilos ebet 
beengedni, illetve bevinni 
 
      a./ vendéglátó egységbe ( kivéve a létesítmény üzemeltetője által 
               meghatározott esetekben az általa és az ÁNTSZ. által előírt feltételek 
               betartása mellett ) 
          b./ vendégforgalmat lebonyolító más helyiségbe 
      c./ oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális intézmények területére 
                 valamint kegyeleti helyre 
 d./ egyéb középületbe 
      e./ sporttelepre, játszótérre, parkba 
 
 
/10/ Az eb tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy az eb más nyugalmát ne 
zavarja, testi épségét ne veszélyeztesse. 
 
9.§. 
 
/1/ Az állatok tartására szolgáló létesítmények tisztaságát az állattartó köteles 
biztosítani naponta, illetve szükség szerint takarítani, időszakonkénti 
fertőtlenítését elvégezni, a kártékony állatok, rágcsálók, legyek, rovarok irtásáról 
rendszeresen gondoskodni. 
 
/2/ Az állati trágyát naponként, illetve szükség szerint kell a trágya tárolására 
kialakított gödörbe,  a föld fölé épített tárolóba kihordani, vagy elszállítani. 
 
/3/ Az állattartó az ammóniaképződés csökkentése érdekében az állatok tartására 
szolgáló létesítményeken belül és kívül a trágyát szakszerűen köteles tárolni, 
illetve kezelni. 
 
/5/ Az állattartó köteles biztosítani, hogy a trágyalé közterületre vagy a szomszéd 
lakótelkére ne folyjon, és lehetőség szerint saját lakótelkét ne szennyezze, a talajt 
ne fertőzze. 
 
/7/ Trágyát elszállítani csak mezőgazdasági művelésű földterületre szabad. Ha a 
szállítás belterületre történik, azt  24 órán belül a földbe kell forgatni. 
 
/8/ A rendelet 2. számú mellékletében meghatározott nagyobb létszámú 
állattartást egyedi engedéllyel lehet folytatni, a közegészségügyi, 



állategészségügyi, építésügyi, vízügyi és környezetvédelmi szakhatóságok 
véleményei alapján. 
 
/9/ Az állattartó külön jogszabályokban meghatározott állatfajok esetében köteles 
a tartás, szerzés vagy elidegenítés helye szerinti illetékes jegyzőnél, vagy ENAR 
felelősnél az állat (ok) tulajdonjogának és állategészségügyi 
forgalomképességének igazolására marhalevelet, belföldi marhalevél igazolólapot 
vagy setés szállítólevelet váltani. /4. számú melléklet/ 
 
10. §. A város belterületén közterületen állatot legeltetni, vagy felügyelet nélkül   
hagyni tilos. 
 
11. §. 
 
/4/ A 3. számú mellékletben felsorolt állati hulladék temetőkben (dögkutakban) 
állati hulladék – a szarvasmarha és a juh kivételével a hulladéktemető 
környezetvédelmi felülvizsgálatát követően és a szakhatóságok által 
meghatározott módon – 2005. december 31-ig helyezhető el.   
 
Pásztó városképe és történelme szempontjából meghatározó  épített 
környezet védelméről szóló 15/2005. /VIII. 4./  önkormányzati rendelet  
 
10. §  
 
(1) A helyi védelem alatt álló értékek használata és fenntartása során biztosítani 
kell azok megőrzését, a használat azokat nem veszélyeztetheti. 
 
(2) A védelem alatt álló értékek megőrzése érdekében - a hatályos építési 
jogszabályok keretei között - az illetékes első fokú építésügyi hatóság kötelezheti 
a védelem alatt álló, valamint a védett együttesek területén található épületek, 
illetve építmények tulajdonosát(ait), illetve használóját(it): 
- a karbantartásra, fenntartásra való kötelezettség teljesítésére, 
- az oda nem illő, idegen részek eltávolítására, 
- a védett értékek jellegének kifejezésére vagy hatásosabb érvényesülésére 
irányuló munkálatok elvégzésére. 
 
A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 35/2009.  /IX. 30./  
önkormányzati rendelet  
 
6. §  
 
(3) A temetõkben a fenntartó – tulajdonos, az üzemeltetõ, temetkezési 
szolgáltatók, valamint a gyalogos közlekedésben akadályozottak közlekedhetnek 
gépjármûvel. Külön engedély alapján a síremlék készítõje ( kivitelezõje ) vagy 
annak szállítója az erre alkalmas és kijelölt útvonalon közlekedhet. 
 
Motorkerékpárt, kutyát vagy más állatot a temetõ területére bevinni tilos! 
 



(4) Tilos minden olyan tevékenység végzése a temetõ területén, amely a 
temetõk rendjét zavarja, a kegyeleti érzést sérti. 
 
(5) A köztemetõ területén belül csak sírok díszítésére szolgáló tárgyakat ( 
virág, dísznövény, váza, mécses, sírlámpa, gyertya, stb. ) szabad elhelyezni. 
 
(6) A temetõben gyertyát vagy mécsest gyújtani legkésõbb zárás elõtti órával 
szabad. Minden tûzveszélyes cselekedettõl tartózkodni kell. 
 
(7) A sírhelyekrõl kikerülõ hulladékot csak a kijelölt szeméttárolóba ( tároló 
helyekre ) szabad elhelyezni. 
 
14. § 
 
(2) A sírjel nem foglalhat el a 2. számú mellékletben meghatározott temetési 
helynél nagyobb területet, magasságát a helyi építési szabályzat, ennek 
hiányában az építésügyi hatóság korlátozhatja. 
 
(3) A síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét a temetõ 
üzemeltetõjének az elhelyezés elõtt be kell mutatni. 
 
(4) A temetési helyen túlterjeszkedõ, közízlést sértõ, vagy oda nem illõ 
felirattal ellátott sírjelet elhelyezni nem szabad. E szabályt a meglévõ sírjelek 
felújításánál is alkalmazni kell. 
 
A köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok  kezeléséről szóló 
15/2011. /VI. 30./ önkormányzati rendelet  

 
 5. § 
 
/2/Közterületen szemetelni, törmeléket, veszélyes hulladékot, állati tetemet, 
trágyát, szennyvizet kiönteni, elhelyezni nem lehet. 
 
/3/Közterületen szemetet, hulladékot csak az erre rendszeresített 
hulladékgyűjtőkbe szabad elhelyezni. A hulladékgyűjtők kihelyezéséről és 
rendszeres ürítéséről a közszolgáltató gondoskodik 
 
8. §  
 
/2/Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni: 
 
a/Az ingatlan előtti, és az ingatlan megközelítésére szolgáló járda, járda 
hiányában 1 m széles területsáv,  ha a járda mellett zöld sáv is van, az úttestig 
terjedő teljes terület, továbbá a járda és az út közötti kiépített vagy kiépítetlen 
terület gondozásáról, tisztántartásáról, szemét és gyommentesítéséről, a hó 
eltakarításáról és a síkosság mentesítéséről. 
 



c/Az út és a járda melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról. A 
kitermelt föld és iszap elszállításáról előzetes bejelentés alapján a közszolgáltató 
gondoskodik.  
  
d/A beépítetlen ingatlan tisztántartásáról és gyommentesítéséről. 
 
e/A ingatlanokról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő 
nyeséséről, hogy azok a gyalogos és közúti közlekedést ne akadályozzák. 
 
/3/Az ingatlan előtti és az ingatlan megközelítését szolgáló járdát a tulajdonos 
mind a téli, mind a nyári időszakban köteles letakarítani. 
 
/5/Az ingatlan tulajdonosa nem köteles annak az ároknak és műtárgyainak a 
tisztántartására, amelyek nagy mélységűek és egy-egy területen keletkezett nagy 
mennyiségű csapadékvíz összegyűjtését, levezetését szolgálják. 
 

                                                    9.§.  
                                                         

/1/A garázs tulajdonosok és használók kötelesek a garázsok gyalogos 
körüljárására szolgáló területen keletkező hulladékot összegyűjteni és 
elszállításáról gondoskodni. 
 
/2/Az üzletek és egyéb elárusító helyek, vendéglátóegységek, intézmények és 
szolgáltató egységek előtti járdaszakaszt, ha a járda mellett zöldsáv is van, az 
úttestig terjedő teljes területet az ingatlant használó ingatlan tulajdonos köteles 
tisztántartani.  
              
 
/3/A közterület rendeltetéstől eltérő célra  történő igénybevétele esetén a 
használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles 
tisztántartani. 
 

10. §. 
 

/1/A közterületen bármilyen burkolat  felbontása csak a jegyző, az országos 
közúthálózatba tartozó utak tekintetében a   mindenkori területileg illetékes 
kezelő szerv  engedélyével, az abban foglalt feltételek betartásával történhet. 
 
/3/Amennyiben a munkálatok végzése során építési törmelék, egyéb hulladék 
anyag keletkezik, úgy azt folyamatosan, de legkésőbb a munka befejezésétől 
számított 48 órán belül el kell szállítani. Az igénybevett közterületet helyre kell 
állítani, meg kell tisztítani. 
 

12. §. 
 

/3/ Közterületen a gépjárművek mosása tilos! 
 
 



13. §. 
 

Vásárok, kulturális, sport és egyéb rendezvények tartása alatt a rendezvény 
szervezője saját költségére köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő 
számú illemhely, szemétgyűjtő biztosításáról, üzemeltetéséről, valamint a 
rendezvény alatt és azt követően a terület tisztántartásáról, a keletkezett 
hulladék elszállításáról. 

 
14. §. 

 
/1/A közterület felszerelési és berendezési tárgyainak beszennyezése, rongálása 
tilos! 
 
/2/Közterületen lévő fák, díszcserjék, virágok rongálása, csonkítása, leszakítása 
tilos! 
 
/4/A parkosított és füves területeket rendeltetésellenesen használni tilos! 
 
                                                               19.§ . 
 
/2/ A hulladékgyűjtő tartályban nem szabad olyan anyagot elhelyezni, amely 
veszélyezteti a szállítással foglalkozó dolgozó testi épségét vagy a gépkocsi 
műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő és ártalmatlanítása során 
veszélyeztetheti a környezetet. 
 

26. § 
 

/1/Pásztó város termőtalajának és ivóvízkészletének védelme érdekében 
valamennyi ingatlan tulajdonosa, köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező 
települési folyékony hulladék szakszerű elhelyezéséről a szennyvízcsatornába 
történő bevezetéssel vagy elszállítással. 
 
/3/A szennyvízcsatornába csak olyan folyékony hulladék vezethető be amely nem 
minősül külön jogszabályok szerint ipari szennyvíznek, vagy emberre és a 
környezetre veszélyes szennyvíznek, amely közcsatornába nem vezethető. 

 
/4/Tilos a szennyvízcsatornába szilárd hulladékot, állati tetemet beledobni. 
 
/5/Szennyvizet közterületre, saját vagy más tulajdonában levő ingatlanra vezetni 
tilos. 
 

28.§ 
 
/1/A szállításra használt eszközt közterületen tárolni tilos, telephelyen belül a 
többi járműtől el kell különíteni. Lakóépületek udvarán kizárólag erre a célra 
elkülönített helyen tárolható. 
/2/A szállító járművek tisztítása és fertőtlenítése során be kell tartani a 
16/2002/IV.10/ EüM rendeletben foglalt közegészségügyi előírásokat. 



 
 



Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

…………./2012. /………../   önkormányzati rendelete 
az önkormányzati  szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről 

 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület a szabálysértésekről, a 
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény 254. § /2/ bekezdése alapján a következőket rendeli el: 
 
1. § Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi:
  
 /1/ Az állattartásról szóló 6/2004. /II.27./ önkormányzati  rendelet  

     13. §  /1/, /2/, /3/ bekezdéseit.  
 
 /2/ Pásztó városképe és történelme szempontjából meghatározó  

     épített környezet védelméről szóló 15/2005. /VIII. 4./  
     önkormányzati rendelet 17. §-át.  

 
 /3/ Pásztó város zászlójának alkotásáról és használatáról szóló  

     22/2009.  /IX,30./ rendelet 6. § /1/ - /2/ bekezdését. 
 
/4/ Pásztó város címerének alkotásáról és használatáról szóló  
     23/2009.  /IX. 30./ önkormányzati rendelet 5. § /1/ bekezdését 
 
/5/ A közterület használatának szabályairól és a közterületen  
     történő szeszesital fogyasztás tilalmáról szóló 24/2009. /IX. 30./  
     rendelet 19. § /1/, /2/, /3/ és /4/ bekezdését 
 
 /6/ A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 35/2009.  
     /IX. 30./  önkormányzati rendelet 38. § /1/, /2/ és /3/ bekezdését 
 
/7/ A köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok  
     kezeléséről szóló 15/2011. /VI. 30./ önkormányzati rendelet 30. §- 
     át 
 
/8/ Pásztó településnév használatáról szóló 16/2011. /VI. 30./  
     rendelet  8. §-át 

  
2. §  A rendelet 2012. május 31-én lép hatályba. 
 
Pásztó, 2012. május 16. 
 

Sisák Imre       Dr. Tasi Borbála 
 Polgármester      címzetes főjegyző 
 


