
ÉRTÉNY KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

11/2016. (XI.29.) számú 

önkormányzati rendelete 
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

 
Értény Község Önkormányzati Képviselő-testülete 

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében, valamint a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8 § (1) bekezdés b) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 143. § (4) bekezdése d) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. § 

(1) A rendelet területi hatálya Értény Község Önkormányzata közigazgatási területére terjed ki, 

rendelkezéseit az e rendeletbe ütköző cselekményeket Értény Önkormányzat közigazgatási határain 

belül a 18. életévét betöltött természetes személyekkel, jogi személyekkel, jogi személyiség nélküli 

szervezetekkel szemben kell alkalmazni. 

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

tevékenységgel, mulasztással, jogellenes állapot fenntartásával szabálysértés vagy bűncselekmény 

valósul meg, vagy más jogszabály közigazgatási bírság alkalmazását írja elő.  

 

(3) E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak az a 

magatartás minősül, amelyet törvény szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősít, de a 

közösségi együttélés szabályaival ellentétes, azt sérti vagy veszélyezteti és azt Értény Község 

Önkormányzati Képviselő-testülete e rendeletében a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartásnak minősíti. 

II. A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIT SÉRTŐ MAGATARTÁSOK 

 

1. § 

A település jelképeinek használatával kapcsolatos magatartás  

 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki az önkormányzat címerét 

vagy zászlóját engedély nélkül, az engedélytől eltérő módon, avagy olyan célból vagy módon 

használja, állítja elő, hozza forgalomba, amire engedély nem adható vagy a városra nézve sértő. 

2. §  

Közterületek használatával kapcsolatos magatartás 

 

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, akia 

a) közterület-használati engedélyhez kötött, de engedély nélküli közterület-használat vagy engedélytől 

eltérő közterület-használat esetén a hatóság felhívására a használatot nem szünteti meg és a közterület 

eredeti állapotát a saját költségére – minden kártalanítási igény nélkül – nem állítja helyre, 

b) közterületet engedély nélkül vagy engedélytől eltérően használja, 

c) aki a házszámtábla beszerzéséről, közterületről jól látható módon történő kihelyezéséről, 

szükség szerinti cseréjéről és pótlásáról nem gondoskodik. 
 

(2) Jelen rendeletben meghatározott bírság kiszabása helyett, vagy mellett a közterület használata 

legfeljebb három évre megtiltható azzal szemben, aki jelen rendelet előírásait megszegi. 

 

(3) Engedély nélküli közterület-használat esetén, vagy a közterület-használati engedélyben 



kikötött feltételektől eltérő használat esetén a külön rendeletben meghatározott szervek a 

közterületre engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően kihelyezett bármely tárgyat a 

kihelyező költségére és veszélyére elszállíttathatja, ha a kihelyező azt az eltávolításra való 

felszólítást követő 3 napon belül önként nem távolítja el. 

 
3. § 

Köztisztasággal és zajvédelemmel kapcsolatos magatartások 

 

(1) A köztisztasággal, településtisztasággal és a települési hulladékokkal összefüggésben a közösségi 

együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki 
 
a) a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlan előtti, melletti járda, az úttestig terjedő – de 

legfeljebb 10 méter távolságig - zöldfelület, árok és ezek műtárgyai, dísz- és egyéb burkolatai 

tisztántartásáról, síkosság-mentesítéséről, gyomtalanításáról nem gondoskodik, azokat vagy az úttestet 

beszennyezi; 

b) ipari, kereskedelmi, mezőgazdasági és más szolgáltatási tevékenysége következtében beszennyezett 

terület letisztításáról, tisztántartásáról nem gondoskodik; 

c) a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlanról föld, iszap, kő vagy egyéb más anyag közútra, 

közterületre kerülését nem akadályozza meg; 

d) a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlanról a közterületre kihajló növények gallyazását – 2 

méter magasságig - nem végzi el; 

e) a tulajdonában vagy használatában lévő épületet nem tartja rendszeresen tisztán,  

f) hulladékgyűjtő edényt – szállítási napot kivéve - az úttesten tárol; 

g) a környezetre veszélyes vagy dugulást, egyéb hibát okozó anyagot közcsatornába vagy annak víznyelő 

aknájába önt vagy oda bevezet. 

h) a külön jogszabályban foglalt hulladékgazdálkodási bírság kiszabásának esetein kívül, Értény Község 

Önkormányzati Képviselő-testületének a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendeletében 

foglalt szabályokat megszegi, 

i) a szelektív hulladékgyűjtő zsákba nem az annak megfelelő hulladékot, vagy a más tulajdonában levő 

hulladékedénybe hulladékot dob.  

j) a külterületi és belterületi hulladékégetés szabályaira vonatkozó rendeletben foglalt előírásokat 

megszegi 

 

(2) Zajvédelemmel kapcsolatos közösségi együttélés szabályait sértő magatartást követ el az, aki  

 
a) úgy tart vagy szervez közterületi rendezvényt, hogy hangosító berendezést engedély nélkül üzemeltet, 

avagy élőzenét vagy műsort engedély nélkül szolgáltat,  

b) közterületen megtartott rendezvényen úgy üzemeltet hangosító berendezést, vagy szolgáltat zenét, 

hogy a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékekre vonatkozó szabályokat megszegi,  

c) az építési zaj- és rezgésvédelemre vonatkozó szabályokat megszegi,  

d) a nyitott ajtajú, ablakú helyiségben a csendet hangos énekléssel, zenével vagy egyéb módon 

megzavarja. 

 

(3) Tilos a lakóházban minden olyan magatartás, amely az együttélés követelményével ellentétes, 

botrányos, fenyegető, tűrhetetlen, a jóérzést sérti vagy elrettentést kelt. 

 

 
(4) Mozgóbolti értékesítés céljából a települések élők nyugalmának biztosítása érdekében tilos 

a) a Kossuth utca egész területén hangerősítő, hangkibocsátó berendezés használta. 



b) álló helyzetben hangerősítő, hangkibocsátó berendezés használta 

 
4. § 

Temető használatával kapcsolatos magatartások 

 

Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki 

a) ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, engedély nélkül, temetőként ki nem jelölt területen vagy 

lezárt temetőben halottat temet el, 

b) ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a kiadott urnát tiltott helyen helyezi el, 

c) a temető nyilvántartási rendjére, továbbá a sírok (urnafülkék) díszítésére nem szolgáló tárgyak 

temetőbe való bevitelére vonatkozó előírásokat megszegi, 

d) olyan magatartást tanúsít, amely a szertartások rendjét, a temetőlátogató közönség kegyeleti érzéseit 

sérti, a kegyeleti jog gyakorlását akadályozza, vagy gátolja, 

e) a temető területére elrendelt gépkocsi korlátozást vagy tilalmat megszegi, illetve nem a leírtak szerint 

közlekedik, 

f) a temető területére vakvezető, segítő, szolgálati és jelzőkutya kivételével- állatot visz be vagy vezet be, 

g) az üzemeltető előzetes hozzájárulása nélkül 1 m-nél magasabbra növő fákat, bokrokat ültet, 

h) a sírboltot a rendeletben meghatározott időben nem vagy nem az előírt módon építette meg, vagy ha a 

sírboltot a temető tulajdonosának hozzájárulása nélkül építette meg, 

i) az urnasírboltot a tulajdonosi hozzájárulás nélkül vagy attól eltérően építette meg, 

j) a megváltott temetési helyen túlterjeszkedő szegélykőt, síremléket, sírboltot vagy sírjelet helyez el az 

üzemeltető felszólítása ellenére, s ezáltal a szomszédos temetési helyeket akadályozza, 

k) a közvetlen veszélyt okozó síremlék, sírjel karbantartásáról, helyreállításáról a felhívás ellenére sem 

intézkedik, a temető épületeit, kerítését, a sírokat, síremlékeket, egyéb tárgyakat a sírokra ültetett 

növényzetet megrongálni, beszennyezni, továbbá a sírok díszítésére szolgáló tárgyakat elvinni tilos, 

l) a temetőben tűzveszélyes tevékenységet végez. Avart, elszáradt koszorút és virágmaradványt elégetni 

tilos, 

m) a temetőben keletkezett hulladékot nem az üzemeltető által kijelölt tároló helyre szállítja, 

n) a temető csendjét zavarja, vagy szemetel, vagy a szemetet nem a kijelölt helyen helyezi el.  

 

5. § 

Állattartással kapcsolatos magatartások 

 

(1) Állattartással összefüggésben a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, 

aki 

a) belterület közterületén ebet póráz nélkül vezet; 

b) az általa tartott eb emberre, más állatra való veszélyeztetésének megakadályozásáról nem 

gondoskodik; 

c) közterületen állatot tart, legeltet vagy az ingatlanáról felügyelet nélkül kienged, 

d) az általa tartott állattól származó, a lakóingatlan közös használatú területén található szennyeződést 

nem takarítja el; 

e) állatot úgy tart, hogy az azzal okozott zaj- vagy szaghatással másokat rendszeresen megzavar; 

f) bekerítetlen ingatlanon ebet tart 

g) telek, ház, lakás bejáratán harapó kutyára utaló megfelelő figyelmezető tábla elhelyezését elmulasztja 

 

 
6. § 

Reklámhordozók és hirdetmények elhelyezésével kapcsolatos magatartások   

 

Reklámhordozók és hirdetmények elhelyezésével összefüggésben a közösségi együttélés alapvető 

szabályait sértő magatartást követ el az, aki 

a) közterület-használati engedély nélkül közterületen reklámhordozót létesít; 



b) hirdetményét – ideértve azt a személyt is, akinek érdekében a hirdetményt elhelyezték – érvényes 

közterület-használati engedély nélkül nem az e célra létesített közterületihirdető berendezésen helyezi 

el és azt felhívásra haladéktalanul saját költségérenem távolítja el; 

c) az elavult vagy szükségtelenné vált hirdetést, hirdetményt a közterületről nem távolítja el. 

 

 

III. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 

7. §  

(1) A közösségi együttélés szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben 50.000,-forintig terjedő 

helyszíni bírság,150.000,- forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye.  

(2) A közigazgatási bírság mértékének megállapításakor figyelemmel kell lenni az eset összes 

körülményére, az elkövető szociális, vagyoni körülményeire, a cselekmény súlyára.   

(3) Az (1) bekezdésben leírt szankció helyett, ha az a magatartás csekély súlyára tekintettel az indokolt, 

figyelmeztetés alkalmazható, ha ettől a kellő visszatartó hatás várható.  

(4) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskör gyakorlása Tamási Közös Önkormányzati 

Hivatal Jegyzőjét illeti. 

(5)  Az (1) bekezdésben meghatározott bírság – amennyiben annak feltételei továbbra is fennállnak – 

ismételten, többször is kiszabható. 

(6) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény szabályait kell megfelelően alkalmazni. A közösségi együttélés alapvető 

szabályait sértő magatartás miatti feljelentést/bejelentést bárki megteheti, illetve az hivatalból is 

megindulhat. 
 

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

8. § 

 

Ez a rendelet 2016. december 01. napján lép hatályba. 

 Gománné Szabó Zsuzsanna Gulyásné dr. Könye Katalin 

 polgármester jegyző 


