
Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2013. (XII.10) és 

7/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről 
 

Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 143. § (4) 

bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában, valamint a Mötv. 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről a következőket rendeli el.  

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. § 
(1) A rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartásnak 

minősül minden olyan magatartás, melyet Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a rendeletben ekként meghatároz. 

(2) Nem állapítható meg a közösségi együttélés szabályait sértő magatartás megvalósulása, ha 

a tevékenységgel, mulasztással, vagy jogellenes állapot fenntartásával szabálysértés vagy 

bűncselekmény valósul meg, vagy a tevékenység, mulasztás vagy jogellenes állapot 

fenntartása esetére más jogszabály közigazgatási bírság alkalmazását írja elő.  

 

Eljárási szabályok 

2. § 
(1) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell 

alkalmazni az e rendeletben meghatározott eltérésekkel. 

(2) A rendeletben meghatározott a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás 

elkövetőjével szemben ötezer forinttól egyszáz-ötvenezer forintig terjedő közigazgatási 

bírság, illetve ötezer forinttól ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság szabható ki. 

(3) A kiszabásra kerülő bírság mértékének megállapítására, kiszabására, valamint annak 

elévülésére a Ket. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

(4) A (2) bekezdésben meghatározott közigazgatási bírságot az elkövető az első fokú 

határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül az önkormányzat elkülönített 

számlájára történő befizetés útján köteles teljesíteni. 

(5) A közigazgatási bírság mértékének megállapítása során figyelembe kell venni a közösségi 

együttélés alapvető szabályait sértő magatartás súlyát, a magatartás elkövetőjének szociális, 

vagyoni körülményeit. 

(6) A közigazgatási bírság mértékének megállapítása során érvényesülnie kell a fokozatosság 

követelményének. 

3. § 



 

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartásokkal kapcsolatos 

hatáskör gyakorlását mind a közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása esetében, mind a 

közigazgatási bírság kiszabása tekintetében a képviselő-testület a jegyzőre ruházza át.  

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás miatt közigazgatási 

hatósági eljárást hivatalból, a polgármesteri hivatal ügyintézőjének észlelése, továbbá 

bármely személy vagy szervezet jelzése alapján le kell folytatni. 

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás miatt közigazgatási 

hatósági eljárás 

a) valamely cselekménnyel megvalósuló, a közösségi együttélés alapvető szabályaival 

ellentétes magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől, 

b) mulasztásban megnyilvánuló, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes 

magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától, 

c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló, a közösségi együttélés alapvető 

szabályaival ellentétes magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől számított 6 hónapon 

belül indítható meg. 

II. Fejezet 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások 

4. § 

Közterületek használatával kapcsolatos magatartások 
 

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el az, aki: 

a) A közterületet rendeltetéstől eltérően úgy használja, hogy az veszélyezteti a közlekedés 

biztonságát, valamint zavarja a szomszédos területek rendeltetésszerű használatát.  

b) A közterületek rendeltetéstől eltérő használatához közterület-használati engedéllyel nem 

rendelkezik. 

c) A közterület használatáért fizetendő közterület-használati díjat nem fizeti meg. 

5. § 

A településtisztasággal, környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos magatartások 

 

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el az, aki: 

a) az általa használt, illetve tulajdonát képező ingatlant nem műveli meg, nem tartja 

rendben, és allergén gyomoktól (parlagfű) nem tisztítja meg, 

b) a szemétgyűjtő edénybe mérgező, robbanó, folyékony vagy a szolgáltatást végző 

dolgozó testi épségét, egészségét vagy a gépjárművet veszélyeztető anyagot helyez el, 

c) a szemétgyűjtőedény és környékének tisztántartásáról (takarításáról, fertőtlenítéséről) 

nem gondoskodik, 

d) az ingatlan és az ingatlan előtti járda tisztántartásáról (hó eltakarításáról, 

síkosságmentesítéséről) nem gondoskodik, 



e) az ingatlan előtti (melletti) árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, vagy 

a csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja, 

f) a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan előtti járdán, illetve mellette nőtt 

gazt nem irtja, a kinyúló ágak és bokrok nyeséséről nem gondoskodik,  

g) az ingatlanán keletkezett csapadékvizet nem a saját területén helyezi el, illetve azt 

nem a kiépített csapadékcsatornába vezeti,  

h) a járdáról letakarított havat a gyalogos, illetve járműközlekedést akadályozó módon 

rakja le. Havat útkereszteződésben, úttorkolatban, kapubejárat elé, 

tömegközlekedéshez szolgáló jármű megállóhelyénél, a közüzemi szolgáltatási, 

felszerelési tárgyra, közérdekű létesítményre, illetve parkosított területre rakja, 

i) gépkocsit közterületen mos, 

j) szennyvizet, eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot a 

csapadékvízlefolyó utcai aknába, illetőleg a csapadékelvezető árokba vezet, önt,  

k) közkifolyót nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára engedély, illetve 

hozzájárulás nélkül igénybe vesz, 

l) közterületen és kirándulóhelyen elhelyezett és általa beszennyezett felszerelési és 

berendezési tárgyakat nem tisztítja meg, 

m) a gondozott zöldterületre járművel ráhajt vagy azon parkol, 

n) közútra, útpadkára salakot vagy építési törmeléket engedély nélkül szállít vagy 

elhelyez,  

o) vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépet, 

gépjárművet engedély nélkül közterületen tárol,  

p) alkalmi jelleggel igénybe vett közterületen és környékén keletkezett hulladékot nem 

gyűjti össze, és elszállításáról nem gondoskodik, 

q) a településen lévő tavakba, holtágakba, élővízfolyásokba, belvízelvezető árokba 

tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezet, partjait szemét, vagy egyéb hulladék 

lerakásával beszennyezi, 

r) a rothadó bűzös szemét, hulladék elszállításáról, megsemmisítéséről haladéktalanul 

nem gondoskodik, 

s) avar és kerti hulladékok nyílt téren történő égetését végzi a megengedett időponton 

kívül. 

 

 

 

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el az, aki: 

a) háztartási és egyéb szemetet nem az Önkormányzat által kijelölt módon és időben helyezi 

el, 

b) a közterületet beszennyezi, és az általa előidézett szennyezést nem takarítja el,  

c) az általa alkalmi jelleggel igénybevett közterületen, valamint annak környékén az 

igénybevétel során keletkezett hulladékot nem gyűjti össze, és elszállításáról nem 

gondoskodik.  

 

 

6. § 



Temetőről és a temetkezéssel kapcsolatos magatartások 

 

A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el az állattartó, aki: 

 

a) a temetőbe kutyát bevisz, a vak vezető kutya kivételével;  

b) az üzemeltető előzetes hozzájárulása nélkül a temetőbe építőanyagot beszállítja, építési 

vagy bontási munkát megkezdi, a bontási anyagot elszállítja;  

c) hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb helyen lerakja;  

d) hulladékot, koszorú-és virágmaradványt a temetőben elégeti; 

e) hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarja, a temetőlátogatók kegyeleti 

érzéseit megsérti;  

f) a sírokat és a temető infrastrukturális berendezéseit megrongálja.  

 

7. § 

Az állattartással kapcsolatos magatartások 

 

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el az állattartó, 

aki: 

a) amennyiben nem kívánja az állatot tovább tartani, annak megfelelő elhelyezéséről nem 

gondoskodik. Az állatot elűzi, elhagyja vagy kiteszi. 

b) az állatot annyi ideig felügyelet, gondoskodás nélkül magára hagyja, amely az állat egészségét, 

életét veszélyezteti. 

d) az állattartás során nem tartózkodik minden olyan magatartástól, amely mások számára 

károkozással járna. 

e) a közterületet, a lakóépületek közös használatú helyiségét, a lakások erkélyét, teraszát, 

ablakpárkányát beszennyezi az állattartás során. 

f) nem gondoskodik az állatok kedvező életfeltételeinek biztosításáról, a tartásra szolgáló 

létesítmények folyamatos tisztántartásáról és szükség szerinti rendszeres fertőtlenítéséről, 

rágcsálóirtásáról, valamint a tevékenység során fellépő zaj- és bűzhatás mérsékléséről. 

g) a csapadék- és szennyvízcsatornába, valamint nyílt természetes vízfolyásba trágyát helyez el, és 

trágyalevet bevezeti. 

h) az állatot (ebet) úgy tartja, hogy a közvetlenül érintett szomszédok, továbbá a közös lakáshasználók 

nyugalmát zavarja, szabad mozgásukat gátolja. 

i) az ebet közterületen, illetve a lakóház közös használatú helyiségeiben és annak udvarán 

biztonságos- vezetésre alkalmas- pórázon nem tartja. Harapós vagy támadó természetű ebet harapás 

ellen szájkosárral nem látja el. 

j) bekerített ingatlanon az ebet úgy tartja szabadon, hogy az eb közterületre való kijutását, 

szomszédos ingatlanokra történő bejutását, valamint a kerítés résein történő kiharapását nem 

akadályozza meg  

k) bekerítetlen ingatlanon ebet tart. 

l) ebet a zárt ingatlanról közterületre vagy más közforgalmú területre kiviszi, és a közterületen 



tartózkodók, közlekedők biztonságát veszélyezteti. 

m) nem gondoskodik arról, hogy az eb a közterületet – ürülékével vagy egyéb módon - ne 

szennyezze. Az eb által keletkező szennyeződés eltávolításáról nem gondoskodik. 

n) nem gondoskodik mikrochip beültetéséről az ebek egyedi azonosítása céljából. 

o) az ebet beengedi, beviszi, illetve tartja -a vakvezető kutya, valamint az intézmény őrzését 

szolgáló eb kivételével-: 

oa) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helységbe, 

ob) üzletbe vagy piac területére, élelmiszer-feldolgozó üzembe, 

oc) nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális létesítmény területére,o 

od) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe, 

oe) temető területére, 

of) játszótér területére. 

p) közterületen a gazdátlan, kóbor állatokat eteti. 

8.§  

Dohányzással kapcsolatos magatartások 
 

A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el az, aki: 

a) a közterületeken található játszótereken (Szent Anna tér, Szent Erzsébet tér), 

b) a tömegközlekedési eszköz igénybevételének céljából létesített, illetve kijelölt várakozó 

helyeken, valamint ezek 5 méteres körzetében, 

c) bölcsődék, óvodák, oktatási, kulturális, egészségügyi, szociális, valamint gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatokat ellátó épületek bejáratától számított 5 méteres körzeten belül, 

d) a vallási szertartás végzésére szolgáló épület (templom) bejáratától számított 5 méteres 

körzeten belül, 

e) a temető területén belül dohányzik. 

 

9. § 

A község címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről 
 

A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el az, aki a község 

jelképeit jogosulatlanul, engedélytől eltérő vagy a közösséget sértő módon használja fel. 

 

 

 

 

10. §
1
 

                                                           
1
 Beiktatta a 7/2015.(II.28.) önkormányzati rendelet 



 

Gyöngyöshalász község nevének felvételéről és használatáról 

 

A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el az, aki a község 

nevét jogosulatlanul, engedélytől eltérő vagy a közösséget sértő módon használja fel. 

 

11. § 

Záró rendelkezések 
 

(1) Ezen rendelet 2013. december 10-én lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést 

követően elkövetett, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartások 

esetén kell alkalmazni. 

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. 

 

Gyöngyöshalász, 2013. december 6. 

 

 

                                   Szabó Ferenc sk.                                      Dr. Simon Petra sk. 

                                     polgármester                                                  jegyző 

 

 

 

Záradék:  

A rendelet kihirdetve 2013. december 10. napján 

         Dr. Simon Petra sk. 

              jegyző 

 

 

 

Záradék:  

A rendelet kihirdetve 2015. február 28. napján 

         Dr. Simon Petra 

             jegyző 

 


