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Tisztelt Képviselő-testület!
A szabálysértésekre vonatkozó szabályokat 2012. április 15-vel jelentősen átalakította az
Országgyűlés. Ezek településeket érintő vonatkozása annyi volt, hogy a jegyzőtől elkerült a
szabálysértési feladatkör, valamint a helyi szabálysértési normákat hatályon kívül kellett
helyezni. Így az önkormányzatok hiába rendelkeztek a már megalkotott rendeletekkel, az
azokban található magatartási normák végrehajtásán nem lehetett kikényszeríteni, a súlyos
megsértését nem lehetett szankcionálni.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 51. § (4) bekezdése felhatalmazást adott 2012-ben a helyi önkormányzat képviselőtestületének, hogy rendeletben határozza meg a tiltott, közösségellenes magatartásokat,
valamint a magatartás elkövetőjével szembeni közigazgatási bírság kiszabásának szabályait.
Az Alkotmánybíróság - a Magyar Közlöny 151. számában 2012. november 14. napján
kihirdetésre került - 38/ 2012. (XI.14.) AB határozatában 2012. november 15. napjával
alkotmányellenesnek nyilvánította és megsemmisítette a Mötv. 51. § (4) bekezdését, valamint
143. § (4) bekezdésének e) pontját. Mivel ez adott felhatalmazást a tiltott, közösségellenes
magatartásokra vonatkozó szabályok megalkotására, így ezeket valamennyi önkormányzatnak
hatályon kívül kellett helyeznie.
Ezt követően az Országgyűlés ismételten lehetőséget biztosított az önkormányzatok részére a
helyi szabályok kialakítására, mivel lehetőséget adott a közösségi együttélés szabályaira
vonatkozó rendeletek megalkotására az alábbiak szerint.
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Magyarország Alaptörvénye a 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában rögzíti a helyi
önkormányzat azon jogát, hogy a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között
rendeletet alkosson.
Az Mötv. 8. § (1) bekezdése b) pontja alapján a helyi közösség tagjai a helyi önkormányzat
alanyaként kötelesek betartani és betartatni a közösségi együttélés alapvető szabályait.
Az Mötv. 8. § (2) bekezdése valamint a 143. § (4) bekezdése d) pontja felhatalmazza a helyi
önkormányzat képviselő-testületét, hogy rendeletben határozza meg a közösségi együttélés
alapvető szabályait, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit.
A közösségi együttélés szabályait tartalmazó rendelet megalkotásával a lakosság nyugalmát
zavaró magatartások szankcionálhatók lesznek, amely elősegíti a jogkövető magatartás
érvényesülését.
A rendelet-tervezet a lakosság által elvárt, korábban is érvényesülő, az együttélést elősegítő
szabályokat és azok megsértése esetén alkalmazandó szankciókat tartalmazza.
Az Mötv. 41. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület hatásköreit – többek között – a
jegyzőre ruházhatja át. E jogszabályi lehetőségre figyelemmel a javaslat szerint a közösségi
együttélés alapvető szabályait megsértő magatartások esetén az I. fokú önkormányzati
hatáskör címzettje a jegyző. Ez esetben másodfokú hatóság a Képviselő-testület.
Az eljárás lefolytatására és a bírság kiszabására a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.)
rendelkezéseit kell alkalmazni a rendelet-tervezetben foglalt eltéréssel, mivel e magatartások
miatti eljárások önkormányzati hatósági ügynek minősülnek. Az eltérés az ügyintézési
határidőbe valamint annak a meghosszabbíthatóságában mutatkozik, mivel elsősorban a
jogkövető magatartás kikényszerítése a cél, a szankció csak ennek bekövetkezésének
hiányában alkalmazható.
A község lakóinak nyugalma, a közösségi, közhasználatú területek rendje, tisztasága, az
életviszonyok rendezettsége stb. céljából szükségesnek tartom a rendeletben foglalt
magatartások, mint közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások
kikényszeríthetőségét, szükség esetén azok elmulasztásának szankcionálását, a szankció
foganatosítását.
A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja
meg és fogadja el az alábbi rendeletet.
Kétpó, 2016. október 21.
…………………..
Keresztes Péter Pál
polgármester
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Rendelet-tervezet
Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……./2016. (……….) önkormányzati rendelete
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény a 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket
rendeli el:
I.
Fejezet
Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya
(1) E rendelet hatálya kiterjed Kétpó Község közigazgatási területén minden természetes és
jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.
(2) A rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén nem alkalmazható, amelyeket
magasabb szintű jogszabály bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősít, vagy más
módon szankcionál.
2. §
Értelmező rendelkezések

E rendelet alkalmazásában:
1. az ingatlan használója: az ingatlan tulajdonosa, birtokosa, vagyonkezelője valamint az
ingatlant egyéb jogcímen használó személy vagy szervezet,
2. az ingatlannal határos járda: a közterület tengelyvonala és az ingatlan közötti járdaszakasz,
3. közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 2.§
13. pontja szerinti terület,
4. a közösségi együttélés alapvető szabályai: a közösségi együttélés alapvető szabályait, mint
követendő előírásokat Kétpó Község Önkormányzatának rendeleteiben rögzített előírások
határozzák meg,
5. a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás: az a magatartás, amely
bűncselekménynek vagy szabálysértésnek nem minősül, Kétpó Község Önkormányzatának
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rendeleteiben megfogalmazott előírásokba ütközik, és azt e rendelet a közösségi együttélés
alapvető szabályaiba ütköző magatartásként határozza meg,
II.

Fejezet

A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt alkalmazható
jogkövetkezmények és eljárási szabályok
3. §
Közigazgatási bírság és a helyszíni bírság
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegőjével szemben természetes
személy esetében kétszázezer forintig terjedő, jogi személyek és jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetek esetén kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van
helye.
(2) Ha a helyszíni intézkedés alkalmával a közösségi együttélés alapvető szabályait megszegő
a jogsértést teljes mértékben elismeri, vele szemben ötezer forinttól ötvenezer forintig terjedő
helyszíni bírság kiszabásának van helye.
4. §
Eljáró hatóság és eljárási szabályok
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt indult eljárásokban a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény
(továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálya alá tartozó eljárások során az alábbi eltérésekkel kell a Ket.
rendelkezéseit kell alkalmazni:
- Az ügyintézési határidő 30 nap.
- Az eljárás egyszer 30 nappal meghosszabbítható.
(3) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt közigazgatási bírság
kiszabására a Képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva a jegyző jogosult.
(4) A közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni az elkövető
személyi és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat az eljáró ügyintéző erre vonatkozó
felhívására igazolja. Figyelembe kell tovább venni a normaszegő magatartás közösségi
együttélésre gyakorolt hatásának mértékét.
(5) Közigazgatási bírság kiszabása helyett felhívás is alkalmazható, amennyiben a Ket. 94.§ ban meghatározott feltételek fennállnak.
5. §
A közigazgatási bírság és a helyszíni bírság megfizetése
(1) Fiatalkorúval szemben nem lehet helyszíni bírságot kiszabni. Fiatalkorúval szemben
közigazgatási bírságot csak abban az esetben lehet kiszabni, ha önálló keresete (jövedelme)
vagy vagyona van.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt kiszabott közigazgatási
bírságot – az elsőfokú határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül - a
határozathoz mellékelt készpénz átutalási megbízáson vagy banki átutalással Kétpó Község
Önkormányzata 69800119-11041070 számú számlájára kell befizetni.
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(3) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt kiszabott helyszíni
bírságot a bírság kiszabását követő 15 napon belül kell készpénz átutalási megbízáson vagy
banki átutalással Kétpó Község Önkormányzata 69800119-11041070 számú számlájára
befizetni.
III.

Fejezet

A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző cselekmények
6. §
Kétpó Község Önkormányzata jelképeivel kapcsolatos cselekmények
A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el az a személy, aki
Kétpó Község zászlaját vagy címerét (a továbbiakban együtt: Kétpó Község jelképeit) Kétpó
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi címer és zászló alapításáról, ezek
használatának
rendjéről
szóló
9/2000.
(VII.02.)
önkormányzati
rendeletben
meghatározottaktól eltérő módon engedély nélkül, engedélytől eltérő módon használja, azt
engedély nélkül hozza kereskedelmi forgalomba.
7. §
A közterület használatával kapcsolatos cselekmények
A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki
(a) a közterületet rendeltetésétől eltérően engedély nélkül, a kiadott engedélytől eltérő módon
használja,
(b) a közterület használat díját nem fizeti be,
(c) az építőanyagot, építéshez szükséges szerkezetet, valamint bontásból, felújításból
származó anyagot, építési törmeléket, ilyen hulladék anyagot 72 órán túl engedély nélkül
közterületen tárol,
(d) üzemképtelen járművet a közterületen engedély nélkül tárol,
(e) közterületen plakátot hirdetést, falragaszt nem a plakátok elhelyezésére létesített hirdetőberendezéseken helyezi el,
(f) az útra balesetveszélyt okozó mennyiségű sarat, egyéb szennyeződést felhord, a
forgalomban részt vevő járművel az út állapotában kárt okoz,
(g) kerti építmények, berendezések rongálása, rendeltetéstől eltérő használata, utakon,tereken
a forgalom akadályozása,
(h) járművel a zöldterületen parkol, közlekedik,
(i) közparkot, köztárgyak környezetében lévő díszburkolatokat,zöldterületeket,játszótereket
görkorcsolyával,gördeszkával,kerékpárral,motorkerékpárral
és
gépjárművekkel
rendeltetéstől eltérő módon vagy céllal használ.
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8. §
Hulladékgazdálkodással kapcsolatos cselekmények
A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki
(a)
az ingatlanán keletkező települési szilárd és folyékony hulladékot, egyéb hulladékot
nem a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon és helyen tárolja, gyűjti és helyezi el,
(b)
az általa, vele együtt lakó személyek által termelt hulladék hasznosításáról vagy
ártalmatlanításáról nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodik,
(c) a kötelező közszolgáltatást nem veszi igénybe.
9. §
Ingatlanok és közterületek tisztántartása
A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki
Az ingatlan tulajdonosaként, használójaként, haszonélvezőjeként, bármely más jogcímen
használóként nem gondoskodik:
a)

az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha
a járda mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület) takarításáról; a
járdaszakasz mellett nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, ápolásáról, a
csapadékvíz lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról,
b)
a telekingatlana tisztán tartásáról és gyomtól való mentesítéséről,
c)
a telekingatlanról, a közterületre ültetett növényekről a járdára és az úttest föl nyúló
ágak és bokrok megfelelő nyeséséről,
d)
kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató egység,valamint intézmény üzemeltetőjeként az
ingatlan előtti járda(ennek hiányában környezete)takarításáról,
e)
az ingatlan előtti járda (ennek hiányában környezete) hó eltakarításáról és síkosság
mentesítéséről.
10. §
Környezetünk védelme
A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki
a)

A szerves trágya (istállótrágya, hígtrágya) tárolása során a vonatkozó jogszabályok
előírásait nem tartja be, zárt rendszerű állattartás esetén a trágyalé zárt, szivárgásmentes
gyűjtéséről nem gondoskodik, a keletkezett trágya kezeléséről, ártalmatlanításáról,
elszállításáról (megfelelő fóliatakarással) – a környezet szennyezése nélkül –
rendszeresen nem gondoskodik;

b) a csapadékvízbe szennyvizet, hígtrágyát vezet;
c)

a szennyvizet, akár saját területen kilocsol,
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d)a közpark területére gépjárművel, segédmotoros-kerékpárral, lovas szekérrel behajt, parkol,
e)közterületre telepített fát, facsemetét rongál.
11. §
Zaj- és rezgésvédelem
A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki
a) a község belterületén zajt keltő munkát (fűnyíró gép, kapálógép, betonkeverő, fűrész-gép,
stb.) végez 22.00 – 6.00 óra között (kivéve a közüzemi szolgáltatók hibaelhárítását);
b) közterületre irányuló hangszórást a jegyző engedélye nélkül folytat.
12.§
Állattartás
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:
a)
a tulajdonában lévő vagy felügyelete alatt álló eb más tulajdonában lévő
magánterületre való átjutását lehetővé teszi,
b)
aki nem gondoskodik az állatok tartására szolgáló helyiség rendszeres takarításáról és
fertőtlenítéséről, az állattartó épületekben és környezetükben a rovarok és rágcsáló rendszeres
irtásáról,
c)
aki zárt rendszerű állattartás esetén nem gondoskodik a trágyalé zárt szivárgásmentes
gyűjtéséről.
13. §
A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az
avar és kerti hulladék égetésével kapcsolatos előírások
A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki:
a) hulladékot- így különösen háztartási, kommunális, ipari eredetű, veszélyes és egyéb
hulladékot, műanyag, gumi, vegyszer, festék - nyílt téri, illetőleg háztartási
tüzelőberendezésben éget,
b) az avar és a kerti hulladék nyílt téri égetésére vonatkozó szabályoktól eltér.
14.§
A temető használatával és a temetkezéssel kapcsolatos előírások
A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki:
a) nem az arra kijelölt helyen temet vagy helyez el urnát;
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b) sírhelye, síremlék, műtárgy elhelyezésére, építésére, lebontására, áthelyezésére vagy
küllemére vonatkozó előírásokat megszegi;
c) kegyeletsértő magatartást tanúsít, a köztemető területére tilalom ellenére gépjárművel
behajt;
d) sírhelygondozási kötelezettségét elmulasztja;
e) sírgondozás során keletkezett és az egyéb hulladékot nem az arra kijelölt helyen helyezi el,
tilalom ellenére hulladékot lerak, tiltott helyen elhelyez;
f) köztemető területén tüzet gyújt,
g) síremlék vagy sírkeret helyreállítási kötelezettségét elmulasztja;
h) az elhunytak tetemét a szállítás során, a ravatalozásnál, az eltemetésnél nem a legnagyobb
körültekintéssel, kímélettel, a kegyeleti szabályok szigorú betartásával kezeli;
i) a síremléken vagy a sírokon lévő díszeket egyéb tárgyakat, kegyeleti kellékeket elvisz vagy
szándékosan megrongál, továbbá aki a temető növényzetét szándékosan megrongálja,
elviszi, amennyiben ezen cselekményével nem valósít meg bűncselekményt vagy
szabálysértést,
j) padok, ülőhelyek engedély nélkül helyezi el,
k) köztemetőben állatot –vakvezető, segítő szolgálati és jelzőkutya kivételével- visz be.
15.§
Vásárok és piacok működésével kapcsolatos rendelkezések
A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki:
a) az előírt helypénzfizetési kötelezettségének felszólításra sem tesz eleget;
b) az árusítóhelyeket használaton kívüli göngyöleggel és a piaci tevékenységet nem szolgáló
eszközökkel foglalja el, a közlekedést akadályozza;
c) árusítóhelyét és annak közvetlen környékéről a hulladékot az árusítás ideje alatt, és annak
befejezte után nem takarítja össze, és nem helyezi a kijelölt hulladékgyűjtőbe;
d) a piac területét mérgező, fertőző, bűzt terjesztő, undort keltő anyaggal beszennyezi,
e) a dohányzási tilalmat megszegi;
f) az árusító asztalok használatára vonatkozó szabályokat megszegi;
g) a vízvételi helyet az előírásoktól eltérően használja.
16. §
A közterületek elnevezésével és jelölésével kapcsolatos cselekmények
A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki utcanév táblát,
emléktáblát, házszámtáblát
a)
b)
c)
d)

gondatlanul megrongál;
eltakar vagy bármely más módon a tájékoztató jellegét megszünteti;
jogtalanul kihelyez, eltávolít;
az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) a házszámtáblát nem teszi ki.
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IV. Fejezet
17. §
Záró rendelkezés
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Keresztes Péter Pál
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2016.
dr. Enyedi Mihály
jegyző
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