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Tiszaalpár nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

29/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete 

 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek 

elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva, a 143.§ (4) bekezdése d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el. 

 

 

I. Fejezet 

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 

 

1. A rendelet hatálya 

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokra, 

valamint a magatartások elkövetőivel szembeni pénzbírság kiszabásának szabályaira. 

(2) A rendeletet Tiszaalpár Nagyközség közigazgatási területén 14.életévét betöltött természetes 

személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által elkövetett, a közösségi 

együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokra kell alkalmazni. 

(3) Nem állapítható meg a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás 

megvalósulása, ha a tevékenységgel, mulasztással vagy jogellenes állapot fenntartásával szabálysértés 

vagy bűncselekmény valósul meg, vagy a tevékenység, mulasztás vagy jogellenes álapot fenntartása 

esetére más jogszabály közigazgatási bírság alkalmazását írja elő. 

 

2. Eljárási szabályok 

2. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közigazgatási eljárás 

bejelentés vagy a hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján hivatalból indul meg. A 

közigazgatási hatósági eljárás 

a) valamely cselekménnyel megvalósuló, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől, 

b) mulasztásban megnyilvánuló a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás 

esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától 

c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait 

sértő magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől számított 6 hónapon belül indítható meg. 

3.§ Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló törvényi rendelkezéseket kell alkalmazni a rendeletben foglalt eltérésekkel. 

 

3. Közigazgatási bírság 

4. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben 50.000 

forintig terjedő helyszíni bírság, vagy 150.000 forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van 

helye. 
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(2) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskör gyakorlását Tiszaalpár Nagyközségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszaalpár Nagyközség Jegyzőjére (a továbbiakban: jegyző) 

ruházza át. 

(3) Az (1) bekezdésben foglalt szankció helyett, különösen a közösségi együttélés alapvető 

szabályait sértő magatartás csekély súlyára tekintettel figyelmeztetés alkalmazható, ha ettől az 

intézkedéstől kellő visszatartó hatás várható. 

(4) Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírság kiszabásának akkor van helye, ha a fiatalkorú önálló 

jövedelemmel rendelkezik, vagy önként vállalja a közigazgatási bírság megfizetését. 

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

(6) 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. 

 

4. Értelmező rendelkezések 

5.§ A rendelet alkalmazásában: 

1. közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás: az a tevékenység vagy mulasztás, vagy 

jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló magtartás, amely szabálysértésnek vagy 

bűncselekménynek nem minősül, de a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentéte, azt sérti, 

vagy veszélyezteti, és amelyet Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ( a 

továbbiakban Képviselő-testület) a rendeletben közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartásnak minősít (a továbbiakban: közösség ellenes magatartás). 

2. közszolgáltató: bármely engedélyezett közszolgáltató. 

3. ingatlantulajdonos: az a természetes személy vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, akinek/amelynek tulajdonában – vagy ha a birtokosa a tulajdonos személyétől 

eltér – birtokában az ingatlan van. 

4. Felügyelőség: Alsó-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. 

5. zöldterület (a rendelet alkalmazása során): állandó növényzettel fedett közterület, amely a 

település klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, a pihenést 

és testedzést, vagy a díszítő funkciót 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. 

 

 

II.  Fejezet 

KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIT SÉRTŐ MAGATARTÁS 

 

 

5. A település jelképeinek használatával kapcsolatos magatartások 

 

6.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki Tiszaalpár 

Nagyközség jelképeinek, valamint a Tiszaalpár Nagyközség település nevének használatáról szóló 
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10/2013.(III.28.) önkormányzati rendeletben foglalt engedély nélküli felhasználás eseteit kivéve a 

település címerét, zászlaját engedély nélkül előállítja, a település címerét, zászlaját, nevét engedély 

nélkül vagy az engedélytől, vagy a település közösségét sértő módon felhasználja. 

 

6. Házszámtáblák elhelyezésével kapcsolatos magatartások 

 

7.§ 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. 

 

7. A közterületek használatával kapcsolatos magatartások 

 

8.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki az engedély nélkül 

megvalósítható igénybevétel eseteit kivéve a közterületet engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő 

módon vagy mértékben használja, vagy egyébként a közterületek használatáról szóló 

önkormányzati rendeletbe ütköző magatartást tanúsít, mulasztást követ el, vagy állapotot tart 

fenn, így különösen ha 

a) őstermelőként a közterületen 1,5 négyzetméternél nagyobb területen, vagy az engedélyezett 

módtól eltérően, vagy az engedélyezett termékkörtől eltérő terméket árusít; 

b) közterületen árusító pavilon elé engedély nélkül további eszközt kihelyez; 

c) közterületen a közvetlen szállítási előkészület esetét kivéve göngyöleget tárol; 

d) szórólapozást annak engedélyezése előtt nem jelenti be; 

e) az építőanyagot, építéshez szükséges szerkezetet, valamint bontásból, felújításból származó 

anyagot, építési törmeléket, ilyen hulladék anyagot 72 órán túl engedély nélkül közterületen tárol; 

f) az igénybevett közterületek burkolatán betont, habarcsot kever, ragasztóanyagot melegít, 

vagy tevékenységéhez a közterületet az építési, közterület-foglalási engedélyben foglaltaktól eltérő 

egyéb módon használja; 

g) közterületen a közúti közlekedés alapvető szabályairól szóló rendeletben meghatározott  

hibaelhárítás kivételével járművet javít, átalakít; 

h) az utcai zenélés szabályait megsérti; 

i) a közparkokat, köztárgyak környezetében lévő díszburkolatokat, zöldterületeket, sétányokat, 

játszótereket görkorcsolyával, gördeszkával, kerékpárral, motorkerékpárral és gépjárművel 

rendeltetéstől eltérően használja; 

j) üzemképtelen járművet a közterületen engedély nélkül tárol; 

k) engedély nélkül vagy bejelentés nélkül adományt gyűjt, üzleti célú kérdőívezést, 

közvélemény-kutatást, szórólapozást végez; 

l) közterületen engedélyezett rendezvények, vásárok területének kivételével szeszesitalt 

fogyaszt. 
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(2) Az engedély nélkül kihelyezett vagy elavult, szükségtelenné vált plakátot, hirdetést, hirdetményt, 

hirdető berendezést, reklámtáblát, egyéb szóróanyagot (a továbbiakban: reklám) az köteles 

eltávolítani, aki a reklámot kihelyezte. 

 (3) A (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a közösségi együttélés alapvető szabályait 

sértő magatartást követ el, aki a reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének, 

alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló önkormányzati rendeletben 

meghatározott szabályokkal ellentétes magatartást tanúsít, mulasztást követ el, vagy állapotot 

tart fenn. 

 
8. Köztisztasággal kapcsolatos magatartások 

 

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

a) ingatlantulajdonosként az ingatlan előtti járda (ennek hiányában 1 méter széles sávban) 

legkésőbb 10.00 óráig történő takarításáról, a járda melletti (zöld)sáv úttestig terjedő területének, a 

nyílt ároknak és ennek műtárgyainak tisztántartásáról, ápolásáról nem gondoskodik; 

b) ingatlantulajdonosként a települési hulladéknak a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

közszolgáltatásról és a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendeletben 

meghatározottak szerinti összegyűjtéséről és elszállításáról nem gondoskodik; 

c) kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató egység, valamint intézmény üzemeltetőjeként az 

ingatlan előtti járda (ennek hiányában 1 méter széles sávban) takarításáról legkésőbb 10.00 óráig, 

valamint a nyitva tartási idő alatt és zárás előtt nem gondoskodik; 

d) ingatlantulajdonosként vagy kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató egység, valamint 

intézmény üzemeltetőjeként az ingatlan előtti járda (ennek hiányában 1 méter széles sávban) a hó 

eltakarításáról és a síkosság-mentesítésről legkésőbb 8.00 óráig nem gondoskodik; 

e) a síkosság elleni védekezéshez zöldterületen, azok közvetlen környékén só tartalmú szert 

használ; 

f) utcai árusként a kijelölt terület és 1 méter széles környezetének tisztántartásáról, a keletkezett 

hulladék gyűjtéséről nem gondoskodik; 

g) ingatlantulajdonosként a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást nem veszi 

igénybe, vagy a települési hulladékot nem a közszolgáltatónak adja át; 

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

kijelölt közszolgáltatót veszi igénybe; 

i) a települési hulladék-közszolgáltatásba bevont ingatlanon avart vagy növényi hulladékot nyílt 

téren éget; 

j) a települési hulladék-közszolgáltatásba be nem vont ingatlanon az avar vagy növényi hulladék 

nyílttéri égetésére vonatkozó időbeli korlátot megszegi; 

k) a közszolgáltató elkülönített hulladékgyűjtést szolgáló gyűjtőszerkezetéből hulladékot vesz ki. 
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9. Zajvédelemmel kapcsolatos magatartások 

 

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

a) lakóterületi vagy kertes mezőgazdasági övezetben zajjal járó építési, bontási tevékenységet 

munkanapon 19.00 és 7.00 óra, szombaton 19.00 és 8.00 óra között, vasárnap és munkaszüneti 

napon végez; 

b) lakóterületi vagy kertes mezőgazdasági övezetben az ingatlanon zöldterület-fenntartással 

kapcsolatos, zajt keltő tevékenységet az év bármely napján 21.00 és 7.00 óra között végez; 

c) köz- vagy magánterület lakóterületi övezetében parkfenntartó gazdálkodó szervezet 

kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, zajt keltő tevékenységet munkanapon 19.00 

és 7.00 óra, szombaton 19.00 és 8.00 óra között, vasárnap és munkaszüneti napon végez; 

d) lakóterületi övezetben a vendéglátó egység kerthelyiségében, teraszán 

da) hangosító berendezést az év bármely napján 22.00 és 7.00 óra között üzemeltet; 

db) rádió- és televízió közvetítést az év bármely napján 22.00 és 7.00 óra között hallgat; 

e) lakóterületi vagy kertes mezőgazdasági övezetben magáningatlan kerthelyiségében, teraszán 

hangosító berendezést alkalmazó, legalább 20 főből álló rendezvényt az év bármely napján 22.00 

és 8.00 óra között tart, 

f) a közterületi rendezvény tartására vonatkozó bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget; 

g) a közterületi rendezvényt engedély nélkül tart vagy zajkibocsátási engedélyt a helyszínen 

nem mutatja be; 

h) a zajkibocsátási engedélyben előírt műszeres mérési kötelezettségének nem tesz eleget; 

i) a kereskedelmi és vendéglátó egységben bejelentett nyitvatartási idejét túllépi. 

 

10. Temető használatával kapcsolatos magatartások 

 

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

a) a temető csendjét zavarja, a temető szabályzatában foglaltakat egyéb módón megszegi; 

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

 

11. Vásár, piactartással kapcsolatos magatartások 

 

12.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki a vásár és piac 

területén szemetel, vagy a szemetet nem a kijelölt helyen helyezi el. 
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12.  Fászárú növények védelmével kapcsolatos magatartások 

 

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

védelméről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó fás szárú növényt jogellenesen kivág, 

megcsonkít vagy a fa telepítésére, fenntartására, kezelésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti. 

 

13. Állattartással kapcsolatos magatartások 

 

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

a) közterületen állatot tart, legeltet vagy az ingatlanról felügyelet nélkül kienged; 

b) többszintes társasház padlásán, erkélyén galambot, erkélyen, loggián ebet, macskát tart; 

c) galambot erkélyen, ablakpárkányon, közterületen etet és itat; 

d) bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tart; 

e) ebet, macskát és más kedvtelésből tartott állatot többlakásos épület közös használatú 

helyiségében vagy közterületen tart, etet, szabadon enged; 

f) az ebet a lakóház folyosóján, lépcsőházban szájkosár nélkül és nem rövid pórázon vezet; 

g) ebet – vakvezető, mozgáskorlátozottat segítő kutya kivételével – élelmiszer-elárusító üzletbe, 

játszótérre, vendéglátó egységbe, piac területére, kulturális, oktatási, szociális és egészségügyi 

intézménybe, ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe bevisz, vagy beenged. 

 

III. Fejezet 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

15.§ A rendeletben foglalt szabályokat a hatálybalépést követően elkövetett, a közösségi együttélés 

alapvető szabályait sértő magatartások esetén kell alkalmazni. 

16.§ A rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba. 

 

 

 

 

                  jegyző távollétében helyettesítésével megbízott 

 

 

Dr. Vancsura István     Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna 

        polgármester                            aljegyző 

 

 


