Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselőtestülete
7/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól
és azok megsértéséből következő jogkövetkezményekről

EGYSÉGES SZERKEZETBEN
Királyhegyes
Községi
Önkormányzat
Képviselőtestülete
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában valamint
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet a Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete által a közösségi
együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartásokat, illetve e magatartások
elkövetőivel szemben alkalmazható szankciókat szabályozza.
(2) A rendelet hatálya kiterjed Királyhegyes község közigazgatási területén az e rendeletben
meghatározott magatartásokat megvalósító természetes és jogi személyekre, valamint jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
(3) Nem állapítható meg a közösségi együttélés szabályait sértő magatartás megvalósulása,
ha a tevékenységgel, mulasztással vagy jogellenes állapot fenntartásával szabálysértés
vagy bűncselekmény valósul meg, illetve más jogszabály kötelezően közigazgatási bírság
alkalmazását írja elő.
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások
2. §
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:
a.) A község címerét, zászlaját vagy lobogóját engedély nélkül vagy a használatra vonatkozó
engedélytől eltérő módon használja fel.
b.) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás során a
közszolgáltatást nem veszi igénybe, vagy nem a Közszolgáltató által nyújtott szolgáltatást
veszi igénybe.
c.) Települési folyékony
jogosulatlanul végez.
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d.) A települési szilárd hulladék gyűjtése nem a rendeletben előírt
120 l-es
gyűjtőedényzetben (kuka) történik és a szolgáltatóval előzetes egyeztetés nem történt
egyéb gyűjtőedényzet használatáról.
e.) A települési szilárd hulladékgyűjtő edényt – szállítási napok kivételével - nem az
ingatlanon belül helyezi el.
f.) Az ingatlan tulajdonosa a települési szilárd hulladékkezelési kötelező közszolgáltatást
nem veszi igénybe.

g) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladékot nem gyűjti, a hulladékgyűjtő edényt
az ingatlan elé a járatnapon rendszeresen nem olyan módon helyezi ki, hogy az a forgalmat
ne akadályozza.
h.) A települési szilárd hulladékot az ingatlanán felhalmozza.
i.) Az ingatlantulajdonos a használatában, tulajdonában lévő gyüjtőedényzet javításáról,
pótlásáról és cseréjéről nem gondoskodik.
j.) A hulladékgyűjtő edényzetben veszélyes hulladékot, állati tetemet, trágyát, jeget, havat,
sarat, fertőző vagy robbanásveszélyes anyagot, tűzveszélyes hulladékot, vagy olyan anyagot
helyez el, amely veszélyezteti a szolgáltatást végző munkavállalóinak testi épségét, vagy a
szállító jármű megrongálódását eredményezheti.
k.) A temető nyitvatartási idején kívül a temetőben tartózkodik.
l.) A temetőbe kutyát – a vakvezető és mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével – visz
be.
m.) A temetőbe építőanyagot úgy szállít be, illetve építési vagy bontási munkát úgy kezd
meg, hogy azt előzően a temető üzemeltetőjének írásban nem jelentette be. Az építési
hulladékot a munka befejezésétől számított 3 napon belül nem szállította el.
n.) A kötelező kéményseprői-ipari közszolgáltatás vonatkozásában, ha a tulajdonos (lakó)
ismételt szabályszerű értesítés ellenére sem engedi a közszolgáltató részére a kémények
bekötő nyílásai, a koromzsákok, valamint a füstcsatornák ellenőrzésének elvégzését.
o.) Az ivóvíz szolgáltatásban a vízfogyasztást eltitkolja, vízmérő eszközt hamis adatok
szolgáltatása céljából megrongálja vagy az átalány díj megállapításához hamis adatokat
szolgáltat.
(2) közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el továbbá, aki:
a.) Közterületet használati engedély nélkül használ, vagy az engedélyben foglaltaktól
eltérően használ illetőleg az engedélyben foglalt kötelezettségét megszegi.
b./ A közterületen lévő növényzetet, utcabútorokat, kerti építményeket, berendezéseket,
játszótéri eszközöket, ivóvíz kutakat rongálja, rendeltetésellenes célokra használja vagy
károkozásra alkalmas tevékenységet végez.
c./ A közterület használatának vonatkozásában olyan tevékenységet folytat vagy magatartást
tanúsít, amellyel mások nyugalmát zavarja.
d.) Az ingatlan tulajdonosa vagy használója az ingatlan előtti járdaszakaszt (járda hiányában
egy méter területsávot) illetőleg, ha a járda mellett zöld-sáv is van az úttestig terjedő teljes
terület nem tartja tisztán illetve gyommentesen, valamint téli időszakban a járda síkosság
mentesítéséről nem gondoskodik.
e.) Az ingatlan tulajdonosa vagy használója a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek
műtárgyai (átereszek) szükség szerinti tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását
akadályozó anyagok, és más hulladékok eltávolításáról nem gondoskodik.
f.) A közterületet beszennyezi, szemetet, hulladékot (papír, gyümölcshéj, stb.) eldobál,
továbbá szennyező vagy egészségre ártalmas anyagot (mosogató-, mosóvíz, szennyvíz,

egyéb folyadék) kiönt, kienged, illetve a közterületen szemetet, hulladékot tárol, állati hullát
lerak.
g.) Az ingatlan tulajdonosa, használója fát, élő sövényt a járdaszegélytől számítva egy méter
távolságon belül ültet úgy, hogy azok a járdán való közlekedést akadályozzák, és a fák
gyökerei a járdaszakaszt rongálják.
h.) Az ingatlan tulajdonosa, használója fát, élő sövényt az útpadka mellé ültet úgy, hogy
azzal a közlekedés biztonságát veszélyezteti.
i.) A község belterületén, közterületen állatot tart, legeltet.
j.) Az utcán állatokat nem a közúton hajtja és az állatok általuk okozott szennyezés
eltakarításáról a hajtó nem gondoskodik.
k.) Ebet szabadon nem zárt udvarban tart és az eb szabadon tartását a kapura szerelt
„Vigyázz a kutya harap” figyelmeztető táblával nem jelezi.
l.) Ebet a község területén felügyelet nélkül hagy, utcára kienged, póráz és szájkosár nélkül
vezet.
m.) Az eb tulajdonosa az állat egészségéről, betegségének gyógyításáról, illetve az eb
védőoltásáról nem gondoskodik.
n.) Közintézménybe, élelmiszert értékesítő illetve vendéglátó helyiségbe ebet - a vakvezető
és mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével - bevisz.
o.) Az állattartásra szolgáló melléképületek, melléképítmények rendszeres tisztántartásáról,
fertőtlenítéséről, a legyek, rágcsálók, és más kártevők rendszeres irtásáról nem
gondoskodik.
p.) Az állattartás során keletkezett trágya folyamatos kihordásáról nem gondoskodik vagy a
kihordás során a környezetet szennyezi.
r.) A település területén elhullott, hatósági rendelkezésre leölt és vágások után elkobzott
állatokat és állati testrészeket a községi dögtérre nem szállítja ki.
s.) A tulajdonában vagy használatában lévő belterületi ingatlana udvarát, kertjét nem
gondozza, elgazosítja és környezetét gyomokkal fertőzi.
(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el továbbá, aki
üzembentartóként vagy tulajdonosként: *
a.)
Személy vagy áruszállító járművet, pótkocsit, vontatót, nyerges vontatót, lassú
járművet és mezőgazdasági vontatót illetve ezek munkaeszközeit a közterületen engedély
nélkül 15 napon túl tárol.
b.)
Közterületen a KRESZ-ben foglalt hibaelhárítás kivételével járművet szerel, javít,
átalakít, fest.
c.)
Üzemképtelen járművet a közterületen tárol és saját költségén 15 napon belül nem
távolítja el.
d.)
Belterületi szilárd burkolatú útra való felhajtás előtt gépjárműve kerekeinek sártól való
megtisztításáról nem gondoskodik és a közutat sárral szennyezi.
* Módosította: 8/2015.(V.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos:2015. május 30. napjától.

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt alkalmazható
jogkövetkezmények
3. §
(1) Az e rendeletben meghatározott, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartás elkövetőjével szemben húszezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve
ötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.
(2) A kiszabásra kerülő közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell
venni:
a.) a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás súlyát és a felróhatóság
mértékét
b.) az elkövető vagyoni helyzetét, jövedelmi viszonyait, amennyiben azok a hatóság
rendelkezésére álló adatokból megállapíthatók vagy az érintett azokat tájékoztatásul önként
igazolja.
(3) A kiszabott közigazgatási bírságot a határozat közlésétől számított 30 napon belül kell
megfizetni.
(4) Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírság kiszabásának akkor van helye, ha a
fiatalkorú önálló jövedelemmel rendelkezik vagy a bírság megfizetését önként vállalja.
(5) Az közigazgatási bírság kiszabása helyett figyelmeztetés alkalmazható, amennyiben a
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás csekély súlyú és az elkövető
személyi körülményei valamint a cselekmény elkövetésének körülményei alapján kellő
visszatartó hatás várható.
Eljárási szabályok
4. §
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt közigazgatási hatósági
eljárást hivatalból vagy bármely személy, illetve szervezet jelzése alapján kell lefolytatni.
(2) Az e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartás elkövetése miatt induló eljárás lefolytatása tekintetében a Képviselő-testület a
hatáskör gyakorlását a jegyzőre ruházza át.
(3) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályiról szóló 2004. évi CXL törvény szabályait kell megfelelően alkalmazni.
Záró rendelkezések
5. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően elkövetett közösségi együttélés
alapvető szabályait sértő magatartások tekintetében lehet alkalmazni.
Horváth Lajos
polgármester

Dr. Barna Angéla
jegyző

Záradék: Kihirdetése közszemlére tétellel 2015. április 29. napjától.
Királyhegyes 2015. április 29.
Dr. Barna Angéla
jegyző

Módosította: 8./2015.(V.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. május 30. napjától.
Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. június 1.
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