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Végegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2019. (IV.18.) önkormányzati rendelete 

 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről. 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a 143. §. (4) bekezdés d) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk a) pontjában, valamint Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8.§ (1) bekezdés b) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva –a következőket rendeli el: 

 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1. A rendelet hatálya 

 

1.§  

(1) A rendelet hatálya kiterjed minden 14. életévét betöltött természetes személyre és jogi személyre, 

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki vagy amely  Végegyháza Község 

közigazgatási területén az e rendeletben meghatározott, közösségi együttélés szabályaival ellentétes 

magatartások valamelyikét elköveti. 

(2) A rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén nem alkalmazható, amelyeket magasabb 

szintű jogszabály bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősít vagy más módon szankcionál. 

 

2. Értelmező rendelkezések 

2.§ E rendelet alkalmazásában 

a) közösségi együttélés alapvető szabályai: a rendeletben a közösség érdekében 

meghatározott szabályok, amelyek a békés együttélést, a lakosság nyugalmát 

biztosítják 

b) közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás: az a magatartás, amely 

nem minősül bűncselekménynek, vagy szabálysértésnek, de ellentétes a közösségi 

együttélés szabályaival, azokat sérti vagy veszélyezteti és e rendelet a közösségi 

együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartásnak minősít, 

c) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

tv. 2.§ 13. pontja szerinti terület, 

d) ingatlan használója: az ingatlan tulajdonosa, valamint az ingatlant egyéb jogcímen 

használó személy, vagy szervezet, 

 
II. Fejezet 

A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt alkalmazható 

jogkövetkezmények és eljárási szabályok 

 

3. Közigazgatási bírság 

 

3.§ A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegőjével szemben természetes személy esetén 

200 000 forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 1000 000,- 

Ft-ig  terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye. 

 

4. Eljáró hatóság és eljárási szabályok 

4.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt indult eljárásokban a  

közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási 
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eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok 

hatályon kívül helyezéséről
 
szóló 2017. évi CLXXIX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt közigazgatási bírság kiszabására 

Képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva a jegyző jogosult. 

(3) A közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni az elkövető személyi és 

jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat az eljáró ügyintéző erre vonatkozó felhívására igazolja. 

(4) Közigazgatási bírság kiszabása helyett figyelmeztetés is alkalmazható. 

 

5. A közigazgatási bírság megfizetése 

 

5.§   

A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt kiszabott közigazgatási bírságot – az 

elsőfokú határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül -  a Kaszaperi Közös 

Önkormányzati Hivatal Végegyházi Kirendeltségének házi pénztárába, vagy banki átutalással, 

befizetéssel a Békés Takarék Szövetkezetnél vezetett, Végegyháza Község Önkormányzata  

53500858-10030118-00000000 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni. 

 

 

III. Fejezet 

A közösségi együttélés alapvető szabályai 

 

6. A közterületek rendjének, tisztaságának fenntartása és rendeltetésszerű használata 

 

6. §  

(1) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a közterületek rendjének, 

tisztaságának fenntartása és rendeltetésszerű használatának körében, aki  

a) közterületet, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüktől eltérően a 

közterületek használatáról szóló önkormányzati rendeletben foglalt közterületi engedély nélkül, 

vagy az engedélytől eltérő módon használ, felbont,  

b) közterületen üzemképtelen járművet közterület-használati engedély nélkül tárol, üzemképtelen 

járművet az üzembentartó, tulajdonos a közterületről saját költségén a felszólítást követő 30 napon 

belül nem távolítja el, 

c) a közút területén, az alatt vagy felett építmény, vagy más létesítmény elhelyezéséhez, a közút 

területének nem közlekedési célú elfoglalásához, illetve az út forgalmi rendjének ideiglenes 

megváltoztatásához a közút kezelőjétől kezelői hozzájárulást nem kér, 

e) közterület tartósan, állandó jelleggel – kivéve közterületek használatáról szóló önkormányzati 

rendeletben foglaltak szerinti közterület-használati engedély alapján történő használatot - 

képviselő-testületi hozzájárulás és területbérleti szerződés nélkül használ, ideértve a gépjárművek 

elhelyezését is. 

 

7. Kereskedelmi és vendéglátási tevékenység 

7. §  A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a kereskedelmi és 

vendéglátási tevékenység körében, aki: 

a) közterület-használati hozzájárulás nélkül vagy attól eltérő módon alkalmi és mozgóárusítást, 

jogosulatlan kereskedelmi tevékenységet végez; 

b) közterületen nem árusítható terméket értékesít, közterületen állatot forgalmaz 
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8. A köztisztaság fenntartása 

 

8.§  

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a köztisztaság fenntartása 

körében, az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós használója, illetőleg haszonélvezője (a 

továbbiakban együtt: tulajdonos), másnak a használatában lévő ingatlanok (ingatlanrészek, 

helyiségek) tisztán tartása tekintetében pedig a használó, illetőleg –a bérleti jogviszonyból 

származó kötelezettsége szerint – a bérlő (a továbbiakban együtt: használó), aki nem gondoskodik: 

a) az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában 1 méter széles területsáv, illetve ha a járda mellett 

zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület tisztán tartásáról, fűfélék rendszeres kaszálásáról, 

vágásáról, 

b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról, fűfélék rendszeres 

kaszálásáról, vágásáról, 

 (2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a köztisztaság fenntartása 

körében, aki:  

a) a község közigazgatási területén nem az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 

rendeletben foglaltaknak megfelelően végez. 

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a köztisztaság fenntartása 

körében, aki:  

a) az építési területen és az építés közvetlen környékének tisztán tartásáról, az úttestre, járdára való 

sárfelhordás, egyéb szennyezés folyamatos megszüntetéséről nem gondoskodik, 

b) közterületen építési, bontási és egyéb anyagokat közterület-foglalási engedély nélkül tárol, illetve 

munkaterületet a jegyző engedélye nélkül létesít. 

(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a köztisztaság fenntartása 

körében, az ingatlan tulajdonosa, használója, aki:  

a) az ingatlan előtti, illetve az ingatlan megközelítését szolgáló járdák, járdaszakaszok, járda 

hiányában egy méter széles területsáv, lépcsők, síkosság mentesítéséről folyamatosan nem 

gondoskodik, 

(5) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki közterületen a jegyző 

írásos engedélye nélkül fakivágást végez. 

(9) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki: 

a) a közkutakból állatot itat, termőföldet locsol, gépjárművet mos. 

 

10. 
1 

 

 

11. Temető rendje 

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

 

a) a sírhelyek gondozása során keletkező hulladékot a sírhelyek között tárol, illetve nem a kijelölt 

szemétgyűjtő helyen helyez el,  

                                                           
1
 Hatályon kívül helyezte a 3/2021. (II.10.)  számú rendelet Hatályos 2021. február 11. 
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b) a temető területére kutyát – a vakvezető kutyák kivételével –, vagy más állatot bevisz, 

c) helyi rendeletben meghatározott méretű sírhelynél nagyobb területet használ, növényzet 

telepítéssel, koszorútartó elhelyezésével akadályozza a közlekedő utak használatát, illetve 

sírhelyek megközelítését 

d) a temetőbe – a mozgáskorlátozottak, az engedélyezett munkálatokat végzők, és a láthatóan 

idős betegek kivételével – gépjárművel és motorkerékpárral behajt és ott közlekedik.  

e)  sírkőmaradványok elszállítására irányuló felhívásnak nem tesz eleget; 

f) a temetőben hétköznap 07.00 óra előtt és 18.00 óra után vagy hétvégén, ünnepnapokon és 

munkaszüneti napokon síremlékkel, sírbolttal kapcsolatos vagy egyéb sírköves kivitelezői 

munkákat vagy szakipari munkákat végez, 

 

IV. Fejezet 

Záró rendelkezés 

12. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

Végegyháza, 2019. április 17. 

 

 

 

 Vajda Norbert            Pajkó Alexandra 

 polgármester           jegyző 

  

 

A rendelet kihirdetve: 2019. április 18. 

 

 

      Pajkó Alexandra  

              jegyző 
 


