PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testületének

10/2001. (IX.13.) sz. önkormányzati rendelete

a település területén jelentkező prostitúció kezelésének egyes közrendvédelmi
szabályairól

(átdolgozott, egységes szerkezetben)

Hatályba lépés napja: 2001. szeptember 15.

Ezen önkormányzati rendelet helyben szokásos eszközökkel közzétéve
2001. augusztus 30-tól 2001. szeptember 13-ig.

Pilis, 2001. szeptember 13.

Pintér Mihály
polgármester

Kriskó Jánosné
jegyző
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PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
10/2001. (IX.13.) sz. önkormányzati rendelete
a település területén jelentkező prostitúció kezelésének egyes közrendvédelmi
szabályairól
Pilis Nagyközség 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.

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

A rendelet területi és személyi hatálya
2. §
(1) A rendelet rendelkezései minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetre kiterjednek, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel Pilis nagyközség
közigazgatási területén tartózkodnak, vagy tevékenykednek.
(2) Az 1. §-ban foglaltak érdekében az 1999 évi LXXV. Törvény 7. §-ában
meghatározottakon túl a képviselő-testület további védett övezeteket jelöl ki, melyek a
következők:
a 405-ös főközlekedési útvonal 3 km-től 5,6 km-ig terjedő szakaszán és a főúthoz vezető
0233, 0240, 0247, 0252 és 0261 hrsz-ú földutakon a főút tengelyétől mindkét oldalra kiterjedő
100 m-es sávon belül.
A rend fenntartása
3. §
(1) A védett övezetben a prostituált szexuális szolgáltatásra nem ajánlkozhat fel, szexuális
szolgáltatást nem nyújthat.
(2) A védett területen a rend fenntartásáról a rendőrhatóság gondoskodik.

Záró rendelkezések
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4. §
(1) A rendelet 2001. szeptember 15. napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Pilis, 2001. augusztus 21.

Pintér Mihály
polgármester

Kriskó Jánosné
jegyző
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1. sz. melléklet
A rendelet alkalmazásában:
Védett övezet: a közterületnek az 1999. évi LXXV. Tv, illetve az Önkormányzat Képviselőtestülete 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 – a szolgáltatásra tekintettel –
más személytől származik,
Szexuális szolgáltatásra felajánlkozás: a prostituáltnak közterületen vagy nyilvános helyen
máshoz címzett, a szexuális szolgáltatása nyújtására irányuló szóbeli felhívás (aktív
felajánlkozás), a prostituáltnak a szexuális szolgáltatásra irányuló ráutaló magatartása (passzív
felajánlkozás), illetve a szexuális szolgáltatást igénybe venni kívánó felhívásának 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.

