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Vasad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2014. (II.28.) rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, 

valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 
 

 

 

Vasad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében és 143. § (4) 

bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:  

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § (1) E rendelet rendelkezéseit a Vasad község közigazgatási határain belül a közösségi 

együttélés szabályaival ellentétes magatartást tanúsító természetes személyekkel, jogi 

személyekkel, jogi személyiség nélküli szervezetekkel szemben kell alkalmazni. 

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályai azok a közösség érdekében meghatározott 

magatartási szabályok, amelyek a békés együttélést, a lakosság nyugalmát biztosítják. 

(3) A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás az a cselekmény vagy 

mulasztás, amely az e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályaiba 

ütközik. 

(4) 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. 

 

2. Eljárási szabályok 

 

2. § (1) Az e rendeletben meghatározott, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartás elkövetőjével szemben ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedő közigazgatási 

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

(2) Az (1) bekezdésben foglalt szankció helyett, különösen a közösségi együttélés szabályait 

sértő magatartás csekély súlyára tekintettel figyelmeztetés alkalmazható, ha ettől az 

intézkedéstől kellő visszatartó hatás várható.  

(3) Fiatalkorúval szemben közigazgatási hatósági bírság kiszabásának akkor van helye, ha a 

fiatalkorú önálló jövedelemmel rendelkezik, vagy ha önként vállalja a közigazgatási bírság 

megfizetését. 

(4) A közigazgatási bírságot a határozat közlésétől számított 30 napon belül kell megfizetni 

Vasad Község Önkormányzatának 65100077-11219934 számú számlájára. 

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

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

vagyoni körülményeit. A Jegyző a közigazgatási bírság kiszabásakor köteles tisztázni ezeket a 

körülményeket. 

 

3. § (1) A közigazgatási bírság kiszabása önkormányzati hatósági ügy, mellyel kapcsolatban 

Vasad Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) e 

hatáskörét a jegyzőre ruházza át.  
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(2) A jegyző által meghozott határozattal szemben a Képviselő-testülethez lehet fellebbezni a 

döntés közlésétől számított tizenöt napon belül. A Képviselő-testület döntése ellen 

fellebbezésnek helye nincs. A Képviselő-testület határozatának felülvizsgálatát 

jogszabálysértésre való hivatkozással, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a 

bíróságtól lehet kérni.  

 

3. A közösségi együttélés alapvető szabályai 
 

4. § Aki Vasad Község Önkormányzatának jelképeit jogosulatlanul, engedélytől eltérően vagy 

a közösséget sértő módon használja, az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait. 

 

5. § Az az ingatlantulajdonos, aki a házszámtábla beszerzéséről, közterületről jól látható 

módon való elhelyezéséről, szükség esetén cseréjéről és pótlásáról nem gondoskodik, 

megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait. 

 

6. § (1) Aki Vasad közterületein szeszes italt fogyaszt, az megsérti a közösségi együttélés 

alapvető szabályait. 

(2) Az (1) bekezdésben rögzített szabály nem vonatkozik a vendéglátó egységhez kapcsolódó, 

érvényes közterület-használati hozzájárulással elfoglalt közterületre, valamint az érvényes 

közterület-használati hozzájárulással megtartott alkalmi rendezvényekre. 

 

7. § Aki 

a) ebet úgy tart, hogy az a tartásul szolgáló ingatlan területéről a közterületre kijuthat vagy 

kiharaphat, 

b) ebet úgy tart, hogy az a tartásul szolgáló ingatlan területéről más tulajdonában lévő 

magánterületre átjuthat vagy átharaphat, 

c) közterületen ebet póráz nélkül szabadon enged vagy sétáltat, 

d) a közterületen lévő, gondozott virágágyások területére ebet bevisz vagy beenged, 

az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait. 

 

8. § Aki 

a) a közterületen lévő, vagy a közhasználat céljára átadott magánterületen lévő, közlekedésre 

nem szánt területen gépjárművel közlekedik vagy parkol, 

b) a közterületen lévő növényzetet (fák, cserjék, virágok, gyep) és a zöldfelületek egyéb 

elemeit, tartozékait, felszerelési tárgyait rendeltetésellenesen használja, szándékosan 

megrongálja, károsítja vagy elpusztítja, 

c) aki közterületen lévő fát vág ki engedély nélkül, 

d) aki közterületen a közvetlen szállítási előkészület esetét kivéve göngyöleget tárol, 

e) aki építőanyagot, építéshez szükséges szerkezetet, valamint bontásból, felújításból 

származó anyagot, építési törmeléket, hulladék anyagot 72 órán túl engedély nélkül 

közterületen tárol, 

az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait. 

 

9. § Aki mások nyugalmának megzavarására alkalmas, zajjal együtt járó kertgondozási, 

szerelési, építési vagy bontási tevékenységet végez munkanap 20 óra és másnap reggel 8 óra 

között, szombaton 20 óra és éjfél között, vasárnap és az ünnepnapokon, az megsérti a 

közösségi együttélés alapvető szabályait, kivéve, ha a tevékenység tiltott időtartamokban 

történő folytatásához hatósági engedéllyel vagy közútkezelői hozzájárulással rendelkezik. 
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10. § Aki vendéglátó-ipari egység, üzlet, szórakozóhely vendégterében, kerthelyiségében, 

teraszán nem gondoskodik arról, hogy a rendezvény a szomszédos ingatlanokon élők 

nyugalmát, pihenését ne zavarja, megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait. 

 

11. § Aki Vasad közigazgatási területén lévő közterületet rendeltetésétől eltérő módon, 

önkormányzati rendeletben előírt hozzájárulás nélkül, attól eltérően vagy azt meghaladó 

mértékben használja, az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait. 

 

12. § Aki 

a) a települési szilárd hulladék elszállításával megbízott közszolgáltató által szervezett 

lomtalanítás idején az elszállításra kikészített lomot válogatja vagy birtokba veszi, továbbá az 

is, aki a lomot nem a lomtalanításról szóló hirdetményekben közzétett időpontban és 

helyszínre helyezi ki, továbbá az, aki a hirdetményekben ki nem készíthető hulladéknak 

minősített dolgokat helyez ki közterületre, 

b) ingatlantulajdonosként a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást nem veszi 

igénybe, illetve a hulladékot nem a közszolgáltatónak adja át, 

c) gazdálkodó szervezetként a települési hulladék elszállítására nem az Önkormányzat által 

kijelölt közszolgáltatót veszi igénybe, 

az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait. 

 

13. § Aki 

a) az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésére vonatkozó – a 9/2013. (VI.20.) számú 

önkormányzati rendeletben szereplő – előírásokat nem tartja be, 

b) aki hulladékot (háztartási, ipari, veszélyes és nem veszélyes egyéb hulladék, műanyag, 

gumi, vegyszer, festék, festékkel vagy vegyszerrel kezelt fahulladék, olajos fűrészpor, ruha 

stb.) nyílttéren, továbbá tüzelőberendezésben éget és ezzel a levegő tisztaságát veszélyezteti, 

az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait. 

 

14. § (1) Aki hirdetményt, plakátot nem az erre a célra kijelölt helyen helyez el, megsérti a 

közösségi együttélés alapvető szabályait. 

(2) A hirdetmény, plakát elhelyezője – az elhelyező ismeretének hiányában az, akinek az 

érdekében a hirdetményt, plakátot kihelyezték –, amennyiben az idejétmúlt vagy 

megrongálódott hirdetményt, plakátot nem távolítja el, megsérti a közösségi együttélés 

alapvető szabályait. 

 

15. § Aki 

a) közterületen járművek parkolását vagy közlekedését akadályozó tárgyakat elhelyez, 

b) aki 3500 kg legnagyobb megengedett össztömeget meghaladó súlyú járművet – autóbusz, 

tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, járműszerelvény, nehéz pótkocsi és 

lakókocsi, valamint munkagép – 6 óra időtartamon túlmenően közterületen tárol, 

az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait. 

 

16. § Aki magántulajdonban lévő ingatlan területéről szennyvizet közterületre szándékosan 

kivezet, az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait. 

 

17. § Aki 

a) engedély nélkül utat elzár, az úton, az alatt vagy felett építményt vagy más létesítményt hoz 

létre vagy ezekhez csatlakozást létesít, 

b) utat engedély nélkül felbont vagy elfoglal, 
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c) a település csapadékvíz-elvezető rendszerébe olyan anyagot juttat, amely a lefolyást 

akadályozza vagy a csapadékvíz-elvezető rendszert szennyezi, 

d) az úton elhelyezett útfenntartási anyagra szükségtelenül ráhajt vagy azt szétszórja, 

e) az úton, az alatt, felett vagy mellett végzett munka jelzésére vonatkozó kötelezettségét 

megszegi, 

f) az utat vagy az út műtárgyát gondatlanul megrongálja, 

az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait. 

 

18. § Aki 

a) az ingatlana előtti járda tisztántartásáról, síkosságmentesítéséről nem gondoskodik, 

b) a járdáról letakarított havat a gyalogosok, vagy a járművek közlekedését akadályozó 

módon rakja le, 

az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait. 

 

19. § Aki 

a) a temető csendjét megzavarja, 

b) olyan magatartást tanúsít, amely a temetőbe látogatók kegyeleti érzéseit sérti, 

c) sírt, síremléket, kegyeleti tárgyat, egyéb díszítő anyagokat vagy növényeket eltávolít, 

megrongál, 

d) a sírhelyek környékét felássa, a talajt elhordja vagy a sír feltöltésére használja, 

e) a temetőben közlekedést akadályozó tárgyakat helyez el, 

f) a temetőben szemetel vagy a szemetet nem a kijelölt helyen helyezi el, 

az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait. 

 

4. Záró rendelkezések 
 

20. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését 

követően elkövetett jogsértésekre kell alkalmazni. 

(2) Kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben meghatározott módon gondoskodik. 

 

 

 

 

Marton József Zoltán sk.    Bárányné Billinger Erzsébet sk. 

polgármester       jegyző 

 

 

 

 

Kihirdetve:      Bárányné Billinger Erzsébet sk. 

        jegyző 

2014. február 28. 


