
Nagyecsed Város Önkormányzat
Képviselő-testületének

7/2014. ( IX.1.)

önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről

(egységes szerkezetben a 9/2015. (VI.1.), az 5/2018. (II.28.) és a 10/2019. (V.6.)
önkormányzati rendelettel)

Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában,
a 3. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény 131. § (1a) bekezdésében 
kapott  felhatalmazás  alapján,  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdés  a)  pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§ (1) A rendelet alkalmazásában közösségi együttélés szabályait  megsértő magatartásnak
minősül a társadalomra nem veszélyes, ezért szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem
minősülő minden olyan magatartás, melyet a rendelet ilyennek minősít.

(2)  A  közösségi  együttélés  szabályait  megsértő  magatartás  miatti  eljárás  hivatalból  vagy
bejelentés alapján indítható.

 (3)  1  A közösségi együttélés szabályait megsértő magatartások elkövetése miatt lefolytatott
eljárás során általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit
kell alkalmazni a rendeletben meghatározott eltérésekkel.

2.§ A közösségi  együttélés  szabályait  megsértő  magatartás  miatt  a  közigazgatási  hatósági
eljárás lefolytatása és a cselekmény elbírálása a jegyző hatáskörébe tartozik. 

3.  §  (1)  2  A  közösségi  együttélés  szabályait  megsértő  magatartás  elkövetőjével  szemben
százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

(2) A kiszabásra kerülő pénzbírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni:

a) a közösségi együttélés szabályait sértő  magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét,
b) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait.

(3)  A  közösségi  együttélés  szabályait  sértő  magatartások  elkövetése  miatt  kiszabott
közigazgatási  bírságot  átutalási  postautalványon  vagy  banki  utalással  Nagyecsed  Város
Önkormányzatának számlájára kell befizetni.
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(4) A meg nem fizetett közigazgatási bírságot közérdekű munkával kell megváltani, úgy hogy
a meg nem fizetett közigazgatási bírság helyébe ötezer forintonként hat óra közérdekű munkát
kell meghatározni.

4.§  A pénzbírság  kiszabása  helyett  figyelmeztetés  alkalmazható,  amennyiben  a  közösségi
együttélés szabályait sértő magatartás az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú, és
az elkövetője személyi körülményeire is figyelemmel ettől az intézkedéstől kellő visszatartó
erő várható.

2. Az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások

5.§ Közösségi együttélés szabályait sértő magatartást követ el, aki  A helyi címer, zászló és
lobogó  alapításáról  és  használatának  rendjéről  szóló  7/2011.  (III.7.)  önkormányzati
rendeletben foglaltakat megsértve az önkormányzat jelképeit jogosulatlanul, az engedélytől
eltérő vagy a közösséget sértő módon használja.

6. § 3 

7. §4  Közösségi együttélés  szabályait  sértő magatartást  követ  el  az az ingatlantulajdonos,
vagy  ingatlan  használó,  aki  a  köztisztaságról  szóló  12/1999.  (XI.4.)  önkormányzati
rendeletben foglaltakat megsértve:

a) az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában 1 méter széles területsáv, vagy ha a
járda  mellett  zöldsáv  is  van,  az  úttestig  terjedő  teljes  terület,  az  ingatlan  előtti
járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról, hó-, síkosság-, és
gyommentesítéséről, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más
hulladékok eltávolításáról,

b) a járda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről
nem gondoskodik.

8.§  Közösségi  együttélés  szabályait  sértő  magatartást  követ  el,  aki  a  temetőkről  és  a
temetkezési  tevékenységről  szóló  15/2008.  (XII.1.)  önkormányzati  rendeletben  foglaltakat
megsértve:

a) olyan magatartást  tanúsít,  vagy olyan tevékenységet  végez,  amely  sérti  a  temetési
szertartások rendjét, vagy a temetőlátogatók kegyeleti érzéseit,

b) hulladékot, koszorú-, és virágmaradványt a temetőben eléget, vagy  a kijelölt lerakó 
            helyen kívül egyéb helyen helyezi el,

c) az üzemeltető előzetes hozzájárulása nélkül a temetőbe építőanyagot szállít be, vagy
építési valamint bontási munkát kezd,

d) a  temetőben  járművel  közlekedik,  kivéve  a   súlyos  mozgássérült,  mozgásképtelen
személyt  szállító  járművet,  valamint  azt  a  járművet  ami  a  temetőbe  munkavégzés
céljából hajt be az üzemeltető engedélyével,

e) a  temetőben  járművel  közlekedik,  kivéve  a   súlyos  mozgássérült,  mozgásképtelen
személyt  szállító  járművet,  valamint  azt  a  járművet  ami  a  temetőbe  munkavégzés
céljából hajt be az üzemeltető engedélyével,
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f) a  temetőben  járművel  közlekedik,  kivéve  a   súlyos  mozgássérült,  mozgásképtelen
személyt  szállító  járművet,  valamint  azt  a  járművet  ami  a  temetőbe  munkavégzés
céljából hajt be az üzemeltető engedélyével,

g) a temető területén temetkezési szolgáltatásra utaló reklám- és hirdetőtáblát helyez el.

9.§  5  Közösségi  együttélés  szabályait  sértő  magatartást  követ  el,  aki  a  települési  szilárd
hulladékkal  kapcsolatos  közszolgáltatás  igénybevételéről  szóló  10/2011.  (IV.11)
önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdésében, 11. § (1)-(2) bekezdésében, 12.§-ában, 13.§-
ában,  13/A.  §  (1)-(2)  bekezdéseiben  és  15.§  (2)-(3)  bekezdésében  foglalt  szabályokat
megszegi.

10. § 6  Közösségi együttélés szabályait sértő magatartást követ el, aki  a települési folyékony
hulladékkal  kapcsolatos  közszolgáltatás  igénybevételéről  szóló  12/2011.  (IV.14.)
önkormányzati  rendelet  6.§  (1)-(2)  bekezdéseiben,  és  8.§  (2)-(7)  bekezdéseiben  foglalt
szabályokat megszegi.

11. § Közösségi együttélés szabályait sértő magatartást követ el, aki az avar- és kerti hulladék
égetéséről,  valamint  a  háztartási  és  szolgáltatási  tevékenységgel  okozott  légszennyezésről
szóló 5/2014. (IX.1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdésben, valamint a 3-6. §-ában
foglalt szabályokat megszegi.

3. Záró rendelkezések

12.§ A rendelet 2014. szeptember 1-én lép hatályba.

         Kovács Lajos                                                                            Dr. Bölcsik István
         polgármester                                                                                        jegyző
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