Bagamér Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2016. (VII.28.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről
(Egységes szerkezetben a 5/2017. (I.26.) önkormányzati rendelettel)
Bagamér Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a 143. §. (4) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8.§ (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. §
(1) E rendelet tárgyi hatálya Bagamér nagyközség közigazgatási területére terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki Bagamér nagyközség közigazgatási területén
a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások valamelyikét elköveti.
(3) E rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén nem alkalmazható, amelyeket
magasabb szintű jogszabály bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősíti, vagy más
módon szankcionál.
Eljárási rendelkezések
2.§
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegőjével szemben 50.000,- forintig
terjedő helyszíni bírság, illetve magánszemély esetében 150.000,- forintig terjedő, jogi
személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében 300.000,- Ft-ig terjedő
közigazgatási bírság kiszabásának van helye.
(2) Ha helyszíni intézkedés során a közösségellenes magatartást megszegő a jogsértést teljes
egészében elismeri, vele szemben 5.000,- forinttól 50.000,- forintig terjedő helyszíni bírság
kiszabásának van helye.
(3)
(4)
(5) 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 kell megfizetni.
(6) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt kiszabott helyszíni
bírságot a bírság kiszabását követő 15 napon belül kell készpénz átutalási megbízáson vagy
banki átutalással kell megfizetni.

3.§
(1) A közösségellenes magatartás miatt indult eljárásokban a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény rendelkezéseit kell alkalmazni
az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.
(2) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskör gyakorlását a Képviselő-testület
Bagamér Nagyközség Jegyzőjére (a továbbiakban: jegyző) ruházza át.
(3)
(4)
(5)
(6) A helyszíni bírság kiszabására a mezőőr jogosult.
(7)
A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAI
A köztemető rendjének megszegése
4.§
(1) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki
a) a köztemetőben a sírokat, az azokon lévő tárgyakat, a síremlékeket, a növényzetet, a
tájékoztató táblákat, az épületeket és egyéb tárgyakat beszennyez,
b) a köztemető területén a kegyeleti gyertya és mécses gyújtás kivételével égetési
tevékenységet végez, tüzet rak, vagy
c) a köztemetőbe – vakvezető kutya kivételével – állatot visz be.
d) síremlék fenntartási, - gondozási kötelességének nem tesz eleget,
e) temetőben nem a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást tanúsít,
f) sírhelyek gondozása során keletkezett szemetet a sírhelyek között tárolja, azt nem a
szeméttárolóban helyezi el,
g) sorok közötti átjárást növényzet telepítésével akadályozza.
Avar- és kerti hulladék égetése
5.§
Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki avart és kerti
hulladékot közterületen, vagy olyan helyen éget, ahol az égetés környezeti kárt okoz, vagy az
emberi egészséget veszélyezteti, illetve nem az önkormányzat rendeletében meghatározott
időszakban végzi.
Közterületek rendjének megszegése
6.§
(1) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki
a) amennyiben a közterület használatáról és a közterület használati díj megállapításáról szóló
17/2016. (VIII.9.) számú önkormányzati rendelet előírja, nem szerzi be a közterület használati
engedélyt,
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
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(2) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki
a) közterületen és zöldfelületen olyan tevékenységet folytat, vagy olyan magatartást tanúsít,
amely mások nyugalmát, pihenését zavarja,
b)
c) az élő fákon hirdet, reklámhordozót kifüggeszt,
d)
e) az idejétmúlt hirdetményt, plakátot hatósági felszólítás után sem távolítja el,
f)
g) a közterületi játszótéren 14 éven aluli gyermekek számára elhelyezett játszótéri eszközöket
rendeltetésellenes módon igénybe vesz,
h)
i)
j) közkifolyót nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára a szolgáltató és a polgármester
által adott hozzájárulás nélkül igénybe vesz.
6/A.§
(1) A 6.§ (2) bekezdés a) pontja vonatkozásában mások nyugalmát, pihenését zavaró
magatartásnak, valamint a 6.§ (2) bekezdés g) pontja vonatkozásában rendeltetésellenes
igénybevételnek minősül:
a) a növényzet, a szobrok, az utca bútorok (padok, virágtartók, védőkorlátok, szemetes tárolók
és egyéb felszerelési tárgyak) rongálása, eltávolítása,
b) a parkokban, zöldterületeken járművel közlekedni, parkolni,
c) a kijelölt helyeken kívül máshol tüzet rakni,
d) a parkokban, zöldterületeken legeltetni.
(2) A 6.§ (2) bekezdés e) pontja vonatkozásában idejétmúlt hirdetmény, plakát:
a) hirdetmény: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény 12.§ (3) bekezdésében megjelölt közigazgatási hatóságok által
kiadott, közhírré tétel céljából elhelyezett, hivatalos hirdetés, falragasz;
b) plakát: minden olyan reklámanyag vagy szimbólum, különösen falragasz, hirdetés, felirat,
szórólap, zászló, embléma, melyet közterületen lévő tárgy felületére helyeznek;
c) idejétmúlt hirdetmény, plakát: a hirdetményre illetve plakátra kért közterület-használati
engedélyben megjelölt időponton túl el nem távolított hirdetmény illetve plakát.
(3) A 6.§ (2) bekezdés j) pontja tekintetében a szolgáltató és a polgármester hozzájárulása
szükséges a közkifolyóknak nem háztartási és ivóvíz szükséglet kielégítése (pl. építkezés)
céljára, illetőleg a víznek a közterületen lévő tűzcsapból nem tűzoltási célra történő rendszeres
igénybevételéhez.
Kereskedelmi és vendéglátási tevékenység
7.§
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:
a)
b) vendéglátó-helyiséghez tartozó teraszt, előkertet közterület-használati hozzájárulás nélkül
vagy attól eltérő módon létesít, működtet;
c)
d)
Állattartás
8.§
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:
a)
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b)
c)
d)
Egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevétele
9.§
Házszámtábla elhelyezése
10.§
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az ingatlan használója,
kezelője, ennek hiányában tulajdonosa, aki a házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről,
olvasható állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról nem gondoskodik.
Zajvédelmi szabályozás megsértése
11.§
(1)
(2) Az (1) bekezdés esetében a zajjal járó tevékenység végzésére vagy rendezvény tartására a
fentiektől eltérően a Jegyző engedélyt adhat, melyet kérelmező a rendezvény napja, illetve a
zajt keltő tevékenység megkezdésének napja előtt 15 nappal, a Polgármesteri Hivatalban
kérelmezhet.
Tulajdon elleni szabálysértés
12.§
Vadászati, halászati, legeltetési tilalom megsértése
13.§
Mezei szabálysértés
14.§
(1)
(2) Az (1) bekezdésben foglalt jogsértés esetén a mezőőr helyszíni bírságot szabhat ki.
Illemhely hiánya
15.§
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az ingatlan használója,
kezelője, ennek hiányában tulajdonosa, aki az ingatlanon illemhely elhelyezéséről,
karbantartásáról, tisztántartásáról nem gondoskodik.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
16.§
(1) Ez a rendelet 2016. augusztus 22-én lép hatályba.
(2) E rendeletben foglalt szabályokat a hatálybalépést követően elkövetett, a közösségi
együttélés alapvető szabályait sértő magatartások esetén kell alkalmazni.
B a g a m é r , 2016. július 28.

Orvos Mihály
polgármester

dr. Medve Erzsébet
megbízott jegyző
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Kihirdetési rendelkezés:
A rendeletet kihirdettem:
Bagamér, 2016.07.28.
dr. Medve Erzsébet
megbízott jegyző

A rendelet egységesítve: Bagamér, 2017. január 26.

dr. Medve Erzsébet
jegyző
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