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Gelse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2016. (VI.23.) önkormányzati rendelete 

 
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről  

 

 

 

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.§ (2) 
bekezdésében 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 Gelse 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 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, 
b) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 2.§ 
13. pontja szerinti terület. 
 

II.  Fejezet 
A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt alkalmazható 

jogkövetkezmények és eljárási szabályok 
 

3. Közigazgatási bírság és a helyszíni bírság 
 

3.§ 
 

 (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegőjével szemben 200.000.-  forintig 
terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye. 
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(2) Ha a helyszíni intézkedés alkalmával a közösségi együttélés alapvető szabályait megszegő 
a jogsértést teljes mértékben elismeri, vele szemben 20.000.- forintig terjedő helyszíni bírság 
kiszabásának van helye. 
 

4. Eljáró hatóság és eljárási szabályok 
 

4.§ 
 

 (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt indult eljárásokban a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény 
(továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt közigazgatási bírság 
kiszabására a Képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva a jegyző jogosult. 
(3) A helyszíni bírság kiszabására a jegyző és  az általa felhatalmazott hivatal dolgozója 
jogosult. 
(4) A közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni az elkövető 
személyi és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat az eljáró ügyintéző erre vonatkozó 
felhívására igazolja. 
(5) Közigazgatási bírság kiszabása helyett figyelmeztetés alkalmazható, ha a cselekmény az 
elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú és az elkövető személyi körülményeire is 
figyelemmel a figyelmeztetéstől kellő visszatartó hatás várható. 
(6) A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző 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. 

 
5. A közigazgatási bírság és a helyszíni bírság megfizetése 

 
5.§ 

 
 (1) Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságot vagy helyszíni bírságot csak abban az 
esetben lehet kiszabni, ha a fiatalkorú  annak megfizetését vállalja, ha önálló keresete 
(jövedelme) vagy vagyona van. Helyszíni bírságot csak a törvényes képviselő jelenlétében 
lehet  kiszabni.  
(2) Abban az esetben, ha a fiatalkorúval szemben az (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel 
közigazgatási bírságot kiszabni nem lehet, vele szemben a 4. § (5) bekezdésében 
meghatározott figyelmeztetést kell alkalmazni. 
(3) Ha a fiatalkorúval szemben közigazgatási bírság szabható ki, az eljárás lefolytatása során 
az alábbi feltételeknek  együttesen kell fennállniuk: 
        a)  a fiatalkorú meghallgatásától nem lehet eltekinteni, 
        b)  a fiatalkorút törvényes képviselője jelenlétében kell meghallgatni. 
(4) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt kiszabott közigazgatási 
bírságot – az elsőfokú határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül -  a 
határozathoz mellékelt készpénz átutalási megbízáson vagy banki átutalással Gelse Község  
Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára kell befizetni. 
(5) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt kiszabott helyszíni 
bírságot a bírság kiszabását követő 15 napon belül kell készpénz átutalási megbízáson vagy 
banki átutalással Gelse Község Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára 
befizetni. 
 

III. Fejezet 
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A közösségi együttélés alapvető szabályai 
 
 

6. Gelse Község Önkormányzata jelképeivel kapcsolatos cselekmények 
 

6. § 
 

A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki Gelse Község 
Önkormányzata zászlaját vagy címerét (a továbbiakban együtt: Gelse Község jelképeit) a 
Gelse Község  címerének és zászlajának létesítéséről és használatának rendjéről szóló 6/2001. 
(V. 30.) önkormányzati rendelet alapján Gelse Község Polgármestere által kiadott engedély 
nélkül, vagy az abban meghatározottaktól eltérő módon használja. 

 
7. A közterületek rendjének, tisztaságának fenntartása és rendeltetésszerű 

használata 
 

7. § 
 

(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 
közterület használatáról szóló  5/2012.(III.28.)  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) 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, 
d) építési munkával kapcsolatos létesítmény(eke)t, építmény(eke)t és törmelék(ek)et 
közterület-használati hozzájárulás nélkül vagy attól eltérő módon elhelyez, tárol. 
 

8. Plakátok, hirdetmények elhelyezésének rendje 

 
8. § 

 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a plakátok hirdetmények 
elhelyezésének rendje körében, aki hirdetményt nem a meghatározott hirdetőfelületen helyez 
el vagy az idejétmúlt vagy megrongálódott hirdetményt az azon feltüntetett rendezvény, 
műsor, program megvalósulását követő 2 napon belül nem távolítja el. 

 
9. Kereskedelmi és vendéglátási tevékenység                                                                        

 
9. § 

 
 (1) 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; 
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b) az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjével kapcsolatos előírásokat és kötelezettségeket 
megszegi; 
c) vendéglátó-helyiséghez tartozó teraszt, előkertet közterület-használati hozzájárulás nélkül 
vagy attól eltérő módon létesít, működtet; 
 

 
9. A köztisztaság fenntartása 

 
10.§ 

 
 (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) a tulajdonában, illetve a  használatában lévő ingatlan (területének)  tisztán tartásáról, 
b) 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, 
c) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról, fűfélék rendszeres 
kaszálásáról, vágásáról, és nem biztosítja, hogy a csapadékvíz elvezető árokban a csapadékvíz 
szabadon lefolyhasson 
d) az ingatlan előtti járdaszakasz fölé kinyúló ágak, bokrok nyeséséről, gallyazásáról,  
valamint ezen a területen lévő növények lehullott lombjának, és egyéb növényi részeinek 
takarításáról, összegyűjtéséről, elszállításáról/elszállíttatásáról, oly módon, hogy az érintett 
járdaszakasz biztonságos közlekedésre alkalmas legyen, 
e) aki a tűzgyújtás helyi szabályairól szóló 5/2014.(IV.23.) önkormányzati rendeletben 
meghatározott kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokat nem tartja be. 
j) az ingatlan előtti járdaszakaszok, síkosság mentesítéséről folyamatosan nem gondoskodik. 
A járdáról letakarított havat a közút és a járda között úgy helyezi el, hogy a 
gyalogosforgalmat, gépjárműforgalmat, a járda melletti víznyelők működését akadályozza,  

 
 

10. Temető rendje                                                                                     
 

11. § 
 

 (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki: 
a) síremlék fenntartási, - gondozási kötelességének nem tesz eleget,  
b) temetőben nem a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást tanúsít,  
c) temetőbe gépjárművel - kivéve a temetkezési szolgáltatás ellátásához szükséges 
közlekedést, illetve a mozgásában korlátozott személyek szállítását biztosító gépjárműveket - 
behajt,  
d) sírhelyek gondozása során keletkezett szemetet a nem a szeméttárolóban helyezi el,  
e) temető területére kutyát visz be,   
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11. TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS  
KÖZSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK MEGSÉRTÉSÉRE 

VONATKOZÓ MAGATARTÁSOK 
 

12. § 
 
Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el  

a) az személy, aki hulladékgyűjtő szigetre a szelektíven gyűjtött hulladékokon kívül 
egyéb települési szilárd hulladékot visz. 

b) aki a hulladékgyűjtő szigetre kihelyezett szelektív hulladékgyűjtő edényzetet  
megrongálja, azt  onnan eltávolítja. 

 

IV. Fejezet 

Záró rendelkezés 
 

13. § 
 

(1) Ez a rendelet 2016.július 1. napján lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 

 
 
 
 
 


