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Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 

4 / 2017. (V.29.) számú önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető 

szabályairól  

  

Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi 

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

bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Mötv 8. § (2) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) a, pontjában biztosított 

jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

Általános rendelkezések 

1.§ (1) E rendelet hatálya arra a természetes személyre, jogi személyre, jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezetre terjed ki, aki Horváthertelend község közigazgatási területén a 

közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít. 

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokkal kapcsolatos hatósági 

eljárást átruházott hatáskörben a jegyző folytatja le.  

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt lefolytatott 

eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőivel szemben  

ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve kétszázezer forintig terjedő közigazgatási 

bírság szabható ki. A bírság – amennyiben annak feltételei továbbra is fennállnak – 

ismételten, többször is kiszabható. 

(5) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt kiszabott helyszíni 

bírságot 10 napon belül kell az önkormányzat számlájára megfizetni. A helyszíni bírság meg 

nem fizetése esetén közigazgatási eljárást kell lefolytatni, az így megállapított közigazgatási 

bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell az önkormányzat 

számlájára megfizetni.   

(6) Helyszíni bírság kiszabására a jegyző és / vagy az általa írásban felhatalmazott 

köztisztviselő jogosult.  

(7) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti eljárás kizárólag 

hivatalból indítható, mely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a közösségi 

együttélés alapvető szabályait sértő magatartást bármely személy, vagy szervezet jelenti be. 

 

Értelmező rendelkezések 

2.§ E rendelet alkalmazásában: 

a) közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás: az a tevékenység, 

mulasztás, vagy jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló magatartás, amely nem 

minősül szabálysértésnek, vagy bűncselekménynek, valamint amelyre más jogszabály nem 

rendeli el közigazgatási bírság alkalmazását, és amelyet Horváthertelend Községi 

Önkormányzat Képviselőtestülete önkormányzati rendeletében annak minősít, 

b, közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban 

álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek a 

közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által 

megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki 

használhat, 

c, közterület rendeltetése: a közlekedés biztosítása (utak, terek, járdák), a pihenő - és 

emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok, emlékművek stb.), valamint a közművek 

elhelyezése. 
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(2) A jelen rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén nem alkalmazható, 

amelyeket jogszabály bűncselekménynek, vagy szabálysértésnek minősít, vagy más módon 

szankcionál. 

 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások 

 

A zászló, a helyi címer és az utcanév használatára vonatkozó rendelkezések megsértése 

3.§ (1) Aki  

a, utcanév táblát, vagy információs táblát Horváthertelend Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete döntése nélkül kihelyez, eltávolít, eltakar, vagy bármely más módon 

tájékoztató jellegét megváltoztatja, megrongálja, megszünteti, 

b, az ingatlanon a Szentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal felhívása ellenére sem helyezi 

el a központi címregiszterben szereplő házszámot, pótlását elmulasztja, vagy a házszámot 

nem az épület utca felőli homlokzatán, annak bejárat felőli részén helyezi el a közösségi 

együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.  

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg, aki 

Horváthertelend község címerét és zászlóját engedély nélkül előállítja, forgalmazza, vagy 

használja.  

 

A környezetvédelem helyi szabályainak megsértése 

4.§ Aki a község belterületén a vonatkozó helyi rendeletben meghatározott időszakon kívül 

nyílt térben kerti hulladékot, falevelet éget a közösségi együttélés alapvető szabályaival 

ellentétes magatartást valósít meg.  

 

Az állatok tartásával kapcsolatos magatartások 

5.§ Aki  

a, azoknak a kedvtelésből tartott állatoknak az elhelyezéséről nem gondoskodik, amelyeket 

nem kíván tovább tartani, 

b, haszonállatot közterületen engedély nélkül legeltet,  

c, aki kedvtelésből tartott állatot közterületen kóborolni hagy, 

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

gondoskodik, nem biztosítja, hogy az eb közterületre, más ingatlanra felügyelet nélkül ne 

juthasson ki, 

e, közterületen állatot tart, legeltet, vagy az ingatlanáról felügyelet nélkül kienged 

a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.  

 

A temető rendjének megsértése 

6.§ Aki a köztemető(k)ben 

a, a hely csendjét sérti, nem a kegyeletnek megfelelő magatartást tanúsít, 

b, a temetőkben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett növényeket, valamint a sírok 

díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezi, 

c, a sírhelyek gondozása során keletkező hulladékot nem a kijelölt tároló helyen rakja le a 

közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.  

 

A közterületek és magánterületek tisztántartásával kapcsolatos magatartások 

7.§ (1) Az ingatlantulajdonos, kezelő, vagy birtokos, 

a, aki nem gondoskodik a telekingatlan tisztántartásáról és gyommentesítéséről,  

b, ingatlanának rendben tartásáról, tisztántartásáról nem gondoskodik, ingatlanán hulladékot 

raktároz és ezzel a rovarok, rágcsálók elszaporodását is elősegíti, 
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c, aki a nem mezőgazdasági hasznosítású belterületi ingatlanának parlagfüvön kívüli, egyéb 

gyomok tekintetében történő gyommentesítéséről nem gondoskodik 

a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.    

(2) Aki helyi közszolgáltatással ellátott területen a köztisztaság fenntartásáról, a települési 

szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes 

elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet alapján kötelező közszolgáltatást nem veszi 

igénybe, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.  

(3) A közterületek és a magánterületek tisztántartásával kapcsolatos kötelezettség teljesítésére 

- legfeljebb 5 napos határidő engedélyezésével - a jegyző felszólítást, kötelezést bocsáthat ki.   

 

A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos magatartások 

8.§ Az ingatlan tulajdonos, kezelő, vagy birtokos aki a szennyvizet a környezetbe bármilyen 

módon kijuttat a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít 

meg,  

 

A zöldterületek használatával és védelmével kapcsolatos magatartások 

9.§ Aki a közterületeken  

a, kerti építményeket, berendezéseket (pad, szemétgyűjtő stb.) nem rendeltetésszerűen 

használ, 

b, lévő fát engedély nélkül kivág, élőfát engedély nélkül lecsonkol, 

c, közterületen lévő virágot, dísznövényt leszed, károsít, vagy onnan élő növény részeit 

engedély nélkül begyűjt 

a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.    

 

Záró rendelkezés 

10.§ (1) A jelen rendelet 2017. június 1. napján lép hatályba.  

(2) Rendelkezéseit a hatálybalépése után elkövetett cselekményekre kell alkalmazni. 

 

 

 

Kelt: Horváthertelend, 2017. május 25 - én 

 

 

 

 

              Orsós Ferenc                                                                           dr. Kontra Krisztián  

              polgármester                                                                                        jegyző 

 

 

Záradék: 

 

Kihirdetve: 2017. május 29 - én 

 

 

 

      dr. Kontra Krisztián  

                  jegyző 

 


