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Lakitelek Önkormányzat
1/2018. (I.12.) rendelete
a közösségi együttélés szabályairól, valamint ezek elmulasztásának
következményeiről
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/C.§, a 143. §
(4) bekezdés d) pontjában, a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti
szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes
törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi
CLXXIX törvény 3.§ (5) bekezdés és a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény
1. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. §
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I.
Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja
1.§
E rendelet célja, hogy az önkormányzat a közigazgatási határain belül – a hivatkozott
törvényekkel összhangban – megteremtse azokat a feltételeket, hogy a lakosság nyugalmát
zavaró magatartási cselekmények szankcionálhatók lesznek, melyek várhatóan elősegítik a
jogkövető magatartás érvényesülését és a harmonikusabb együttélést.
2. Értelmező rendelkezések
2. §
E rendelet alkalmazásában:
1. fiatalkorú: aki a cselekmény elkövetésekor a tizennegyedik életévét betöltötte, de a
tizennyolcadikat nem,
2. közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás: az a tevékenység,
mulasztás, vagy jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló magatartás, amely
szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, de a közösségi együttélés
szabályaival ellentétes, azt sérti, vagy veszélyezteti és amelyet Lakitelek
Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) e rendeletben
közösségi együttélés szabályait sértő magatartásnak minősít (a továbbiakban:
közösségellenes magatartás), és amely esetére önkormányzati rendelet
közigazgatási bírság kiszabását lehetővé teszi.
3. Zöldterület: állandó növényzettel fedett közterület, amely a település klimatikus
viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét,a pihenést és
testedzést, vagy a díszítőfunkciót szolgálja. Továbbá az a növényzet nélküli földes,
murvás stb. közterület, ami a fenti funkciónak tesz eleget, de arról a korábbi
növényzetet károsító hatások már kipusztították.
4.

(1)

Hatáskör
3.§

A közösségi együttélés szabályait sértő magatartás miatt indult közigazgatási hatósági
eljárás (továbbiakban: eljárás) lefolytatására – átruházott hatáskörben – a jegyző
jogosult.
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(2)

Az eljárás lefolytatására az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény
rendelkezéseit - e rendeletben foglalt eltérésekkel - kell alkalmazni.
4. Az eljárás megindítása
4. §

(1)

A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás miatti eljárás hivatalból,
továbbá bármely szervezet vagy személy bejelentése alapján indítható. A bejelentést
szóban, vagy írásban bárki megteheti. A szóban tett bejelentést jegyzőkönyvbe kell
foglalni.

(2)

A bejelentésnek lehetőség szerint tartalmaznia kell a közösségi együttélés alapvető
szabályaiba ütköző magatartást megvalósító személy ismert adatait, a magatartásnak,
az elkövetési helyének és idejének, továbbá az elkövetés körülményeinek leírását a
bizonyítási eszközök megjelölésével.

(3)

A közösségi együttélés szabályaiba ütköző magatartás elkövetőjével szemben
közigazgatási hatósági eljárás, a közösségi együttélés szabályaiba ütköző magatartás
hivatalból, vagy a bejelentés alapján történő észleléstől számított 30 napon belül
indítható meg. Ezt követően a közösségi együttélés szabályaiba ütköző magatartás
elkövetése miatti eljárás nem indítható.
5. Közigazgatási bírság és helyszíni bírság
5. §

(1)

A közösségi együttélés alapvető szabályait elmulasztóval (továbbiakban: jogsértő)
szemben közigazgatási bírság kiszabására a jegyző, helyszíni bírság kiszabására
önkormányzati rendeletben foglalt esetekben a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal
közterület-felügyelője jogosult.

(2)

A jogsértővel szemben természetes személyek esetén tízezer forinttól kétszázezer
forintig terjedő, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek
esetén ötvenezer forinttól kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírság

(3)

A közigazgatási bírság mértékének megállapításakor figyelembe kell venni
a) a közösségi együttélés szabályait sértő magatartás súlyát és a felróhatóság
mértékét, továbbá
b) az elkövető személy vagyoni helyzetét, körülményeit, jövedelmi viszonyait
annyiban, amennyiben azok a hatóság rendelkezésére álló adatokból
megállapíthatóak, vagy azokat – a hatóság erre vonatkozó felhívására – önként
igazolja.

(4)

Helyszíni intézkedés során harmincezer forintig terjedő helyszíni bírság szabható ki.

(5)

Az e rendeletben meghatározott bírság kiszabása helyett figyelmeztetés alkalmazható,
amennyiben a közösségi együttélés szabályait sértő magatartás csekély súlyú és azt
közösségi együttélés szabályait sértő magatartás elkövetője személyi körülményei, a
cselekmény elkövetésének körülményei indokolják, továbbá ettől az intézkedéstől kellő
visszatartó hatás várható.
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(6)

A kiszabott közigazgatási bírságot a kötelezett a jogsértés tényét megállapító döntés
véglegessé válásától számított 30 napon belül köteles Lakitelek Önkormányzata
520000018-11100018-00000000 számú költségvetési számlájára befizetni.

(7)

A kiszabott helyszíni bírságot harminc napon belül kell megfizetni Lakitelek
Önkormányzata részére átutalással.

(8)

Fiatalkorúval szemben helyszíni bírságot nem lehet kiszabni, közigazgatási bírságot
pedig csak abban az esetben, ha önálló keresete, jövedelme vagy vagyona van.

II. Fejezet
Közösségi együttélés alapvető szabályai
6. Közterület használatával kapcsolatos közösségi együttélés szabályaiba
ütköző cselekmények
6. §
A közterületek használatával összefüggően közösségi együttélés
magatartást követ el az, aki közterületen használati engedély nélkül:

szabályait

sértő

a) közterületen építményt elhelyez, vendéglátó ipari előkertet, vagy teraszt kialakít,
b) építő vagy tüzelőanyagot 24 órát meghaladóan közterületen tárol,
c) kereskedelmi, egyéb szolgáltató, szórakoztató tevékenység céljára közterületet
igénybe vesz,
d) üzemképtelen, vagy hatósági jelzéssel el nem látott gépjárművet 30 napnál hosszabb
ideig közterületen tárol,
e) közterületet lekerít, (beleértve a közterület ingatlan előtti és a közúttal vagy járdával
határos gondozott részének védelmére kihelyezett kő, fém, karó, huzal, vagy bármely
anyag, amely a közforgalmi terület használata során balesetveszélyt idézhet elő),
közterület használat elől elzár.
f) a közparkokat, azok díszburkolatát, zöldterületeket, sétányt, játszóteret,
görkorcsolyával, gördeszkával, kerékpárral, motorkerékpárral és gépjárművel
rendeltetéstől eltérő módon, vagy céllal használ.
g) az ingatlana előtti árkot, folyókat, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, vagy a
csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja. (hordalék, hulladék eltávolítása)
h) hirdetményt, reklámtáblát, kirakatszekrényt, - kivéve a rendeltetésszerű hirdetésre
szolgáló berendezéseket – engedély nélkül elhelyez.
i) aki nem gondoskodik az ingatlana előtti járdaszakasz rendszeres tisztán tartásáról, téli
időszakban a hó, és síkosság mentesítéséről.
j) lomtalanítás keretében ki nem helyezhető anyagot helyez ki a közterületre,
k) vállalkozási tevékenységéből eredő lomot helyez ki közterületre, vagy lomtalanítás
során helyezi azt ki a közterületre.
l) aki közterületet közterület használati megállapodás nélkül vesz igénybe.
7. Közterületi zöldterületek élővilágának védelmébe
ütköző közösségellenes cselekmények
7. §
A közösségi együttélés szabályaiba ütköző magatartást követ el az, aki közterületi
zöldterületen:
a) növényeket engedély nélkül csonkít,
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b) fák törzsét, ágait engedély nélkül hirdetés, transzparens, reklámhordozó kötél vagy
kábel rögzítésére használja,
c) közterületen levő virágot, dísznövényt tulajdonít el, károsít, vagy élő növény részeit
engedély nélkül begyűjti.
8. Köztemető használatával kapcsolatos közösségi együttélés
szabályaiba ütköző cselekmények
8. §
A köztemető használatával összefüggően a közösségi együttélés szabályait sértő
magatartást követ el, aki
a) a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/ 2000 (XI.29.) önkormányzati
rendeleti szabályozástól eltérően temetkezési szolgáltatást illetéktelenül végez,
b) a temetőbe ebet visz, kivéve a vakvezető eb bevitele,
c) a temető rendjét szabályozó önkormányzati rendeletben a sírok felújítási munkáinak
bejelentésére vonatkozó előírásokat megszegi,
d) a temető rendjét szabályozó önkormányzati rendeletben a hulladék tárolására előírt
szabályokat megszegi,
e) a temető rendjét szabályozó önkormányzati rendeletben a sír, sírbolt, síremlék, az
ezeken elhelyezett tárgyak eltulajdonítására vagy rongálására vonatkozó szabályokat
megszegi,
f) hulladékot, koszorút, virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb helyen lerak,
g) a temetőben nem a hely csendjének, kegyeletnek megfelelő magaviseletet tanúsít.
9. Magántulajdonú ingatlan használatával kapcsolatos alapvető szabályok megsértése
9. §
(1)

A kerti hulladék égetésével összefüggően a közösségi együttélés szabályait sértő
magatartást követ el, aki:
a) az avar és kerti hulladék égetésekor nem a környezetvédelemről szóló 16/2011. (IV.
08.) számú rendelet 4.§-ban meghatározottak szerint ját el,
b) kerti hulladéknak nem minősülő veszélyes anyagot éget.

(2)

A közösségi együttélés szabályait sérti meg az az ingatlantulajdonos, bérlő, használó,
aki:
nem gondoskodik az ingatlana előtti járdaszakasz (járda hiányában az ingatlan
telekhatárától számított egy méter széles területsáv), valamint a járda és az úttest
közötti zöld sáv, kiépített vagy kiépítetlen terület, gondozásáról, tisztán tartásáról,
gyomnövényektől, illetve gyomfáktól történő mentesítéséről, síkosság-mentesítéséről
és a hó eltakarításáról,
nem gondoskodik a telekingatlana tisztán tartásáról és gyomnövényektől, illetve
gyomfáktól történő mentesítéséről,
nem gondoskodik a telekingatlanáról a közterületre, illetve a szomszédos ingatlanra
átnyúló, kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről.
nem gondoskodik az ingatlana előtti járda felett, valamint a zöldsávban található fák,
gyalogos és járműforgalmat akadályozó növényzet, vagy a KRESZ jelzést takaró
gallyak 2 méter alatti eltávolításáról
ingatlana rendben tartásáról nem gondoskodik, ezzel más ingatlanában, ingóságában
kárt okoz.

a)

b)
c)
d)

e)
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10. Állattartással kapcsolatos közösségi együttélés szabályaiba ütköző cselekedet
10. §
Állattartással kapcsolatosan a közösségi együttélés szabályait sértő magatartást követ el az,
aki:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

nem gondoskodik állatai megfelelő tartásáról, gondozásáról, takarmányozásáról,
az általa tartott állatot bármilyen ok miatt elhagyja, szabadon engedi,
harapós, veszélyes ebet póráz és szájkosár nélkül közterületre enged kóborolni,
haszonállatot közterületre felügyelet nélkül kienged,
az állatok elhelyezésére szolgáló helyet napi rendszerességgel nem takarítja ki,
illetve a nyári időszakban nem fertőtleníti,
aki az állattartó helyen belül nem gondoskodik a trágya, illetve trágyalé zárt,
szagmentes tartásáról,
Lakitelek belterületén nyitott hígtrágya tárolót létesít, vagy hígtrágyát belterületi
földre szór ki,
a tulajdonában lévő állat tetemének az elszállításáig történő tárolásáról nem
gondoskodik.
11. A piac és alkalmi vásár rendjébe ütköző cselekmények
11.§

A közösségi együttélés szabályait sértő magatartást követ el az, aki a piacokról és
vásárokról szóló 20/2017. (IX.15.) önkormányzati rendelet 10.§-ában meghatározott
rendelkezéseket megszegi vagy kijátssza.

III. Fejezet
Záró rendelkezések
12. §
(1)
(2)
(3)

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Hatályát veszti a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek
elmulasztásának következményeiről szóló 4/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet.
Hatályát veszti a piacokról és vásárokról szóló 20/2017. (IX.15.) önkormányzati
rendelet 11.§-a

Lakitelek, 2018. január 12.

Kiss Anita sk.
polgármester

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

