
ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
    12/2015. (VI.  24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

 A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVET Ő SZABÁLYAIRÓL ÉS EZEK 

MEGSZEGÉSÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYEIR ŐL  
  
 
Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

1. Általános rendelkezések 
 
 
1. §   E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző 
magatartás, amely bűncselekménynek vagy szabálysértésnek nem minősül, de a közösségi 
együttélés szabályaival ellentétes, és azt Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) e rendeletben a közösségi együttélés alapvető szabályaiba 
ütköző magatartásként határoz meg. 
 
 
 
 

2. A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartások 
 
 
2. §  A közterület-használat rendjével összefüggően a közösségi együttélés alapvető 
szabályaiba ütköző magatartást követ el  

 
a) aki – gépjármű parkolására kialakított területet kivéve- díszburkolaton, zöldterületen 

járművel parkol, közlekedik, zöldterületnek tekintve azt a területet is, amelyen a 
fásítás, parkosítás megkezdődött, vagy amelynek gyepfelülete esetlegesen hiányos,  

b) aki közterület-használati engedély nélkül 
ba) közterületen épületet elhelyez, 
bb) önálló hirdető-berendezést, alapzatos zászlórudat és köztárgyakat (pad, 

figyelmeztető és tájékoztató táblák, tartozékok) elhelyez, 
bc) távbeszélőfülkét, fülke nélküli távbeszélő készüléket, postai levélszekrényt 

elhelyez, 
bd) építési munkával kapcsolatos állványt, eszközt, építő- vagy tüzelőanyagot, 

illetve törmeléket egy napon túl közterületen elhelyez, 
be) alkalmi- és mozgóárusításító, javító-, szolgáltató tevékenységet végez, 
bf) vendéglátó ipari előkertet vagy teraszt létesít, üzleti szállítás vagy rakodás 

alkalmával göngyöleg elhelyezésére, áru be- és kirakodására közterületet foglal 
el, amely a 24 órát meghaladja, 

bg) kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport- és kulturális rendezvények, mutatványos 
tevékenység céljára közterületet vesz igénybe, járműről végez hangos reklám 
tevékenységet, 



bh) tehergépjárművet, autóbuszt, mezőgazdasági vontatót, lassú járművet, 
járműszerelvényt 12 órát meghaladóan közterületen tárol, 

bi) üzemképtelen vagy hatósági jelzéssel nem rendelkező gépjárművet közterületen 
tárol. 

c) aki a közterület engedélyhez kötött, de engedély nélküli használata esetén az 
engedélyező hatóság felhívására nem szünteti meg a használatot, és az eredeti 
állapotot a saját költségén – kártérítési igény nélkül – nem állítja helyre, 

d) aki az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatású célú használatáról 
szóló 11/2013. (VIII. 16.) önkormányzati rendeletben foglaltak megszegésével filmet 
forgat. 

e) aki az ebet azt tiltó táblával jelzett  területre bevisz 
 

 
 

3. § A temetővel és a temetkezési tevékenységgel összefüggően a közösségi együttélés 
alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki 

a) olyan magatartást tanúsít, amely a szertartások rendjét, a közösség kegyeleti érzését 
sérti, ha a cselekmény nem bűncselekmény, vagy nem valósít meg szabálysértést,  

b) a sírhelyek kialakításánál a temető fenntartója, üzemeltetője által előírtakat (sírhant 
méreteit, síremlékekre vonatkozó előírásokat stb.) nem tartja be, 

c) a temetőben síremléket, sírkeretet, fedlapot, sírboltot az üzemeltető bejelentése nélkül 
készít, 

d) az építési munka befejeztével a fennmaradó anyag, törmelék elszállításáról, illetve az 
okozott kár helyreállításáról 10 napon belül nem gondoskodik, 

 
 
 
4. § A köztisztaság fenntartásával összefüggően a közösségi együttélés alapvető 
szabályaiba ütköző magatartást követ el 

a) az ingatlan tulajdonosa vagy használója, ha az ingatlan telekhatárától a területsávba 
(a továbbiakban: tisztántartási sáv) eső járda, zöldfelület, árok és annak műtárgyai 
tisztántartásáról a gépjárművek közlekedésére szolgáló közút szegélyéig nem 
gondoskodik, a tisztántartási sávban összegyűlt hulladékkal az úttestet, zöldfelületet 
beszennyezi, 

b) aki a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlanról közterületre kihajló növények 
gallyazását nem végzi el, 

c) aki a tisztántartási sáv zöldfelületéről járdára vagy közútra kihajló növények 
gallyazását, illetve a tisztántartási sávban lévő növények gallyazását nem végzi el, 

d) aki az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati rendeletben 
foglaltaktól eltérően éget, 

e) az a fuvarozási tevékenységet végző, aki a közterületet telephelyként vagy állandó 
járműtárolásra használja, 

f) aki közterületen mindennemű gépjárművet, motorkerékpárt mos. 
 
 

5. § A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el az 
ingatlantulajdonos vagy az ingatlant egyéb jogcímen használó, aki az ingatlanának rendben 
tartásáról, tisztántartásáról, gyommentesítéséről, allergén növények kiirtásáról nem 
gondoskodik, ingatlanán hulladékot raktároz, magatartásával a rovarok és a rágcsálók 
elszaporodását elősegíti. 



 
6. § A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki a 
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
26. § (1) bekezdésében foglalt lakcím bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget. 
 
 
7. § A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki 
közkifolyókról vizet saját célú öntözésre, mezőgazdasági célokra használ.  
 
 
8. § A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki 

a) Arnót község  Önkormányzati Képviselő-testületének Arnót község  címeréről, 
zászlajáról és azok használatának rendjéről szóló módosított 11/1997.(09.15.) 
önkormányzati rendeletben foglaltakat megszegi, a község címerét és zászlaját 
engedély nélkül vagy attól eltérő módon használja, 

b) Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről és 
a házszámozásról szóló 13/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendeletének 11. § (1) 
bekezdésében meghatározott rendelkezéseket megszegi.   

 

 
9. § A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki a zöldfelület 
élővilága elleni cselekményt valósít meg, azaz közterületi zöldfelületen 
 a) növényeket engedély nélkül csonkít, 
 b) fák törzsét vagy ágait engedély nélkül hirdetés, transzparens, reklámhordozó, kötél 

vagy kábel rögzítésére használja, 
 c) közterületen lévő virágot, dísznövényt szed, károsít vagy élő növény részeit engedély 

nélkül begyűjti. 
  
 

3. A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás miatt 
alkalmazható jogkövetkezmények 

 
 
10. §  (1)  A rendeletben meghatározott a közösségi együttélés alapvető szabályaiba 
ütköző magatartás elkövetőjével szemben százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság 
szabható ki, amely megismételhető. 
 
 (2) A kiszabásra kerülő közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe 

kell venni 
a) a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás súlyát, az 

elkövetés gyakoriságát és a felróhatóság mértékét, valamint 
b) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azok a 

hatóság rendelkezésére álló adatokból megállapíthatók, vagy azokat – a 
hatóság erre vonatkozó felhívására – önként igazolja. 

 
 (3)  A kötelezett a közigazgatási bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 

30 napon belül, Arnót község Önkormányzata 117340041534892200000000 
számú költségvetési számlájára köteles megfizetni. 

 
 



4. Eljárási szabályok 
 
 
11.§ (1) E rendelet alapján a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző 
magatartás elkövetése miatt induló eljárás lefolytatása tekintetében a Képviselő-testület a 
hatáskör gyakorlását a jegyzőre ruházza át. 
 
 (2) A rendeletben foglaltak betartását a jegyző vagy az általa felhatalmazott Arnóti 

Polgármesteri Hivatal ügyintézője ellenőrzi. 
 
 (3) A közösségi együttélés 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. 

 
 (4)  A bejelentésnek lehetőség szerint tartalmaznia kell a közösségi együttélés 

szabályaiba ütköző magatartást megvalósító személy ismert személyi adatait, a 
magatartásnak, az elkövetés helyének és idejének, továbbá a körülményeinek 
leírását, a bizonyítási eszközök megjelölésével. Amennyiben lehetőség van rá, a 
bizonyítási eszközöket csatolni kell a bejelentéshez. 

 
 (5) A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás elkövetőjével 

szemben közigazgatási hatósági eljárás az észleléstől számított egy éven belül  
indítható. Ezt követően a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző 
magatartás elkövetése miatt eljárás nem indítható. 

 
 (6) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szabályait kell 
megfelelően alkalmazni. 

 
  
12. § (1) A 2. § bh) és bi) pontjában meghatározott közösségi együttélés alapvető 
szabályaiba ütköző magatartás gépjárművel történő elkövetése esetén a felelősség a gépjármű 
üzembentartóját terheli. Az üzembentartó mentesül a közigazgatási bírság alól, ha 
   
 a) a jármű a szabályszegés időpontját megelőzően jogellenesen került ki a 

birtokából és igazolja, hogy a jogellenességgel összefüggésben 
szabályszegésre vonatkozó eljárást megelőzően kezdeményezte e tárgyban a 
megfelelő hatóság eljárását; 

 
 b) a járművet más személy használatába adta, és ezt teljes bizonyító erejű 

magánokiratba foglalt adatokkal (gépjármű hatósági jelzése, üzembentartó és a 
használatba vevő neve, születési helye, ideje, lakcím, nem természetes személy 
esetében megnevezése, székhelye) bizonyítja, vagy – azon gépjárművek 
esetében, amelyek külön jogszabály alapján a közúti forgalomban 
menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel vehetnek részt – olyan menetlevéllel, illetve 
fuvarlevéllel igazolja, amelyek a fent meghatározott adatokat tartalmazzák. E 
pont fennállása esetén a közigazgatási bírságot a használatba vevő személlyel 
szemben kell kiszabni. 

 



5. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  
 
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

Dr. Üveges István    Szarka Tamás 
polgármester      jegyző  


