
Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2016.(IV.25.) önkormányzati rendelet tervezete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megsértésük 

jogkövetkezményeiről 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés d) pontjában és a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvényben 94/A.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország 

Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében 

eljárva, a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2013. (III.27.) 

önkormányzati rendelet 38.§ (4) bekezdése szerint a Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi 

Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

I. fejezet 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. A rendelet hatálya 

1.§ (1) E rendelet hatálya kiterjed minden 14. életévét betöltött természetes személyre 

valamennyi jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre aki, vagy amely 

Simontornya közigazgatási területén az e rendeletben meghatározott közösségi együttélés 

alapvető szabályait sértő magatartás valamelyikét elköveti. 

(2) E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző 

magatartás az a magatartás, amely nem minősül bűncselekménynek, vagy szabálysértésnek, 

de ellentétes a közösségi együttélés szabályaival, s azt jelen rendelet a közösségi együttélés 

alapvető szabályaiba ütköző magatartásnak minősít (továbbiakban: szabályok); 

(3) Nem alkalmazható e rendelet és nem állapítható meg a közösségi együttélés alapvető 

szabályaiba ütköző magatartás, ha: 

a) az adott magatartás bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg, 

b) jogszabály az adott magatartás tekintetben közigazgatási bírság kiszabását rendeli el. 

 



2. A közösségi együttélés alapvető szabályai 

2.§ A közösségi együttélés alapvető szabályai e rendeletben a közösség érdekében 

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

 

II. fejezet 

A SZABÁLYOK MEGSÉRTÉSE MIATT ALKALMAZHATÓ JOGKÖVETKEZMÉNYEK ÉS ELJÁRÁSI 

SZABÁLYOK 

 

3. Közigazgatási bírság és helyszíni bírság 

3.§ (1) A szabályokat megsértő személlyel szemben 50.000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírság 

vagy természetes személy esetén 200.000,- Ft-ig, jogi személy és jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet esetén 2.000.000,- Ft-ig terjedő költségvetési bírság szabható ki. 

(2) A bírság mértékét a hatósági ellenőrzést a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben (továbbiakban: Ket.) 94/A.§ (1) 

bekezdése figyelembe vételével kell megállapítani. 

(3) A bírság behajtására a Ket. szabályai az irányadók. 

 

4. Eljáró hatóság és eljárási szabályok 

4.§ (1) E rendelet hatálya alá tartozó magatartások miatt indult eljárásokban a Ket. előírásait 

kell alkalmazni az e rendeletben meghatározott kiegészítésekkel. 

(2) A szabályok megsértése miatt a közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása és a 

cselekmény elbírálása – a képviselő-testület által átruházott hatáskörben – Simontornya 

Város Jegyzője hatáskörébe tartozik. 

(3) A helyszíni bírságot Simontornya Város Jegyzője, illetőleg a jegyző által felhatalmazott 

köztisztviselő helyszíni intézkedés során szabhat ki. 

5.§ (1) A szabályok megsértése miatt az eljárást hivatalból kell lefolytatni abban az esetben 

is, ha az eljárás bejelentésre indul. 

(2) A bejelentést írásban vagy szóban lehet megtenni, a szóbeli bejelentést jegyzőkönyvbe 

kell foglalni. 



(3) A bejelentésnek lehetőség szerint tartalmaznia kell a szabályokat megsértő személy 

adatait, a magatartásnak, az elkövetés helyének, idejének, továbbiakban a körülményeinek 

leírását, a bizonyítási eszközök megjelölésével. 

(4) A szabályok megszegőjével szemben közigazgatási hatósági eljárás nem indítható a 

közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartásnak, az eljáró hatóság 

tudomására jutásától számított 30 napot követően. 

6.§ (1) A szabályok betartása érdekében a jegyző hatósági ellenőrzésre jogosult, melyet a 

Ket-ben rögzített szabályok szerint kell lefolytatni. 

(2) A szabályok be nem tartójával szemben, ha az eljárás során hatósági ellenőrzésre kerül 

sor, a Ket. 94.§ (1) bekezdés a) pontja szerint felhívás adható ki. Ebben a jegyző felhívja a 

figyelmét, hogy a jövőben tartózkodjon a szabályok megsértésétől, ellenkező esetben 

közigazgatási bírságot fog rá kiszabni. 

7.§ E rendelet szerint kiszabott közigazgatási bírságot – a bírságról rendelkező döntés 

jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül – átutalási postautalványon vagy banki 

átutalással a Simontornyai Polgármesteri Hivatal 11746098-15733421 számú számlájára kell 

kiegyenlíteni. 

 

III. fejezet 

A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAI 

 

5. Önkormányzati jelképek használatával kapcsolatos magatartások 

8.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki az 

önkormányzati jelképeket, valamint a „Simontornya” nevet az önkormányzati jelképekről és 

a „Simontornya” név használatáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározottakon 

túlmenően engedély nélkül használja. 

 

6. Közterületek fellobogózásával kapcsolatos magatartások 

9.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki a nemzeti 

ünnepekről és a várossá avatás évfordulójáról történő méltó megemlékezés alkalmából 

történő fellobogózáskor nem tiszta, jó állapotban lévő zászlókat használ és ezzel az ünnep 

méltóságát sérti. 

 

7. Házszámtábla kihelyezésével kapcsolatos magatartások 



10.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az 

ingatlantulajdonos, ha házszámtábla beszerzéséről, közterületről jól látható módon történő 

kihelyezéséről, szükség szerinti cseréjéről és pótlásáról nem gondoskodik. 

 

8. Gázszerelvények, szerelt kémények elhelyezésével kapcsolatos magatartások 

11.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki Simontornya 

város történelmi városközpontjában (műemléki környezetben) városképben megjelenő 

szerelt kéményt helyez el. 

 

9. Közterület és közterület jellegű területek használatával kapcsolatos magatartások 

12.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki a közterület 

és a közterület jellegű területek használatáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltakat 

megsértve a közterületet engedély nélkül, a rendeltetésétől eltérő célra vesz igénybe, vagy 

az engedélytől eltérően használ, illetve a közterület használat megszűnését követően a 

közterület eredeti állapotát nem állítja helyre. 

 

10. A köztisztaság fenntartásával kapcsolatos szabályok 

13.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki a köztisztaság 

fenntartásáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak megszegésével 

a) nem gondoskodik az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles területsáv, 

illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület) tisztántartásáról, 

b) elmulasztja a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyainak tisztántartását, 

c) nem gondoskodik a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más 

hulladékok eltávolításáról, 

d) nem tartja tisztán a tömbtelkeken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos 

megközelítésére szolgáló területet, 

e) mint a szórakozó-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek és szolgáltató helyek 

üzemeltetője nem gondoskodik a nyitva tartás ideje alatt az üzlet előtti járdaszakasz tisztán 

tartásáról és a hulladék eltávolításáról, 

f) mint a közterületen árusító az általa használt területet, valamint annak közvetlen 

környékét nem tartja tisztán, az árusítás során keletkezett hulladékot nem gyűjti össze és 

annak elhelyezéséről, elszállításáról saját költségén nem gondoskodik, 

g) mint az ingatlan tulajdonosa (használója) nem gondoskodik a telekingatlanról a 

gyalogjárda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről úgy, hogy azzal 



biztosítsa a gyalogos-, illetve a közúti közlekedés akadálymentességét, illetve a 

forgalomirányító lámpa és tábla láthatóságát, továbbá a légvezetékek zavartalan 

üzemeltetését, 

h) mint építtető nem gondoskodik az építési területtel határos úttestre, járdára való 

sárfelhordás folyamatos megszüntetéséről, 

i) mint szállítást végző nem gondoskodik arról, hogy a szilárd hulladék szállítása a környezet 

lehető legnagyobb kíméletével, kihullás, kiporzás, csepegés, elszóródás nélkül történjen. 

Ha szállítás közben a közterület szennyeződne, a szállítást végző azt nem távolítja el (szükség 

szerint nem fertőtleníti), 

j) mint a jármű üzemben tartója haladéktalanul nem gondoskodik a jármű üzemeléséből 

(olajfolyás, baleset, egyéb műszaki meghibásodás, stb.) kifolyólag keletkezett 

szennyeződésnek a közterületről saját költségen történő eltávolításáról, 

k) nem gondoskodik az ingatlan előtti, illetve az ingatlan megközelítését szolgáló járda, 

járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles területsáv) lépcső síkosság-mentesítéséről, 

l) a járdáról letakarított havat oly módon helyezi el, hogy az a gyalogos- és 

gépjárműforgalmat, vagy a járda melletti víznyelő működését akadályozza. 

 

11. A helyi közút nem közlekedési célú használatával kapcsolatos magatartás 

14.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki a helyi közút 

területének nem közlekedési célú igénybevételéért – külön jogszabályban meghatározott 

eseteket kivéve – nem fizet igénybevételi díjat. 

 

12. A köztemetők használatával kapcsolatos magatartások 

15.§  A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki 

a) a temetőben nem a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást tanúsít, 

b) a temetőbe - a vakvezető és az őrzési feladatot ellátó eb kivételével – állatot visz be, 

c) a sír, síremlék díszítésére szolgáló tárgy kivételével, más célt szolgáló tárgyat az 

üzemeltető engedélye nélkül helyez el, 

d) a sírt, sírboltot kerítéssel határolja el. Padot, egyéb ülő alkalmatosságot az üzemeltető 

hozzájárulása nélkül létesít, 

e) a sírok kivételével a talajt és a gyepet engedély nélkül felássa. 
 
 

13. Ingatlanok gondozásával kapcsolatos magatartások 

16.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki 



a) lakóháza udvarán a gaz és gyom irtásáról nem gondoskodik, 

b) az allergén gyomokkal borított területek gyomirtását nem engedélyezett, az egészségre 

veszélyes vegyszeresés biológiai készítményekkel végzi. 

 

14. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos magatartások 

17.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az ingatlan 

tulajdonos, aki az ingatlanán keletkezett települési szilárd hulladékot nem a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott 

módon gyűjti, tovább hasznosítja vagy ártalmatlanítja.  

 
 

15. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos 

magatartások 

18.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el  

a) az ingatlantulajdonos, ha az ingatlanán keletkező, közüzemi csatornahálózatba, vagy „a 

vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról” szóló kormányrendeletben meghatározott 

módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási 

szennyvizet nem „a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló 

tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról” szóló 

kormányrendeletben, valamint „a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos 

közegészségügyi követelményekről” szóló egészségügyi miniszteri rendeletben 

meghatározott módon gyűjti, ideiglenesen tárolja, annak elszállításáról Közszolgáltató 

igénybevételével nem gondoskodik, 

b) az ingatlantulajdonos, ha legalább évente egy alkalommal a közszolgáltatást nem veszi 

igénybe. 

 

16. Avar és kerti hulladék égetésével kapcsolatos magatartások 

19.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki 

a) nyílt téren e rendelet szerint nem kerti hulladéknak minősülő anyagot éget, 

b) indokolatlanul jelentős füstképződéssel járó módon végez égetést, 

c) a jegyző engedélye nélkül közterületen gyújt tüzet vagy nyílt téren a mezőgazdasági 

termelés során keletkezett növényi hulladékot, nádast vagy tarlót éget, 



d) kerti hulladékégetést nem e rendelet szerint engedélyezett időszakban végzi. 

 

IV. fejezet 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

20.§ (1) Ez a rendelet 2016. május 1-én lép hatályba. 

 (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

szabályzatáról szóló 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a következő 1.2. 

ponttal egészül ki: 

„1.2. Lefolytatja a közigazgatási eljárást a közösségi együttélés alapvető szabályainak 

megszegése miatt és kiszabja a közigazgatási bírságot.” 

 

Simontornya, 2016. április 7. 

 

Csőszné Kacz Edit                                                                         Bárdos László 
   polgármester                                                                         címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Záradék 
A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. 
Simontornya, 2016. április 
 
                                                                                                      Bárdos László 
                                                                                                   címzetes főjegyző  
 


