Ecsegfalva Kozseg Onkormanyzat
Kepvlsejo_testujetenek
5/2014.(V.28.) Önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és
megszegésük iogkövetkezméflyej~~~

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képvjselő~testülete a Magyarország helyi
önkonnányzata~ól szó ló 2011. évi CLX)~(IX törvény 143. ~ (4) bekezdés d) pontjában, a
27. ~ tekintetében a szabálysértésekről a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200. ~ (1) bekezdés a) pontjában kapott
feH~atalrnazás alapján, az Alaptörvény 32. cüd (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország
helyi önkormányzatajról szóló 2011. évi CLXXJ(IX. törvény 8. ~ (2) bekezdésében
meghatározo~ feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ELSŐ RÉSZ
Bevezető rendelkezések
I. Fejezet
Altalános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. ~
(1) E rendelet hatálya kiterjed a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző
magatartáso~~ és azok elkövetése esetén alkalmazl~ató jogkövetkezinénye~~
(2) E rendeletet kell alkalmazni azon természetes jogi és jogi személyiséggel nem
rendelkező személyekre akik, vagy amelyek Ecsegfalva Község közigazgatási
területén belül a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást
tanúsítanak.
(3) Nem alkalmazható e rendelet és nem állapítható meg a közösségi együttélés alapvető
szabályaiba ütköző magatartás, ha:
a) az adott magatartás bűncselekményt vagy szabálysértést valósft meg,
b) törvény, vagy kormányrendelet az adott magatartás tekintetében közigazgatási
bírság kiszabását rendeli cl.
2. Értelmező rendelkezések
2. ~
E rendelet alkalmazásában:
(1) a közösségi e~üüéiés alapvető szabályaiba ütköző magatartás az a magatartás, amely
nem minősül bűncselekménynek, vagy szabálysértésn~~ de ellentétes a közösségi
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együttélés szabályaival, azokat sérti, vagy Veszélyezteti, S jelen rendelet a közösségi
együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartásnak minősít,
(2) közterület. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 2. ~ 13. pontja szerinti terület,
(3) rendezvény: a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának,
forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 1. ~ b) pontja
szerinti összejövetel,
(4) szeszes ital: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. ~ 23 a. pontja
szerinti italok
(5) szilárd hulladék:
a) háztartási hulladék: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. ~ 21. pontja
szerinti,
b) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező,
c) háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény 2. ~ 22. pontja szerinti veszélyesnek nem minősülő
szilárd hulladék,
(6) üzlet: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. ~ 27. pontja szerinti
épület, vagy épületrész,

II. Fejezet
A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt alkalmazható
jogkövetkezmények és eljárási szabályok
3. Közigazgatási bírság és a helyszíni bírság
3. ~
A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegőjével szemben kétszázezer forintig
terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye.

4. Eljáró hatóság és eljárási szabályok
4. ~
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt a Képviselő-testület
átruházott hatáskörében eljárva Dévaványai Közös Onkormányzati Hivatal Jegyzője
folytatja le a közigazgatási eljárást és szabja ki a közigazgatási bírságot.
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(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatti eljárás hivatalból,
vagy bejelentés alapján indulhat. A bejelentést Írásban, vagy szóban bárki megteheti,
a szóbeli bejelentést jegyzőkönyvbe kell foglalni.
(3) A bejelentésnek lehetőség szerint tartalmaznia kell a közösségi együttélés alapvető
szabályaiba ütköző magatartást megvalósító ismert személy adatait, a magatartásnak,
az elkövetés helyének, idejének, továbbá körülményeinek leírását a bizonyítási
eszközök megjelölésével. A rendelkezésre álló bizonyítékokat csatolni kell a
bejelentéshez.
(4) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegőjével szemben közigazgatási
hatósági eljárás nem indítható a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző
magatartásnak az eljáró hatóság tudomására jutásától számított 30 napon túl.

5. ~
E rendelet hatálya alá tartozó magatartások miatt indult eljárásokban a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény előÍrásait kell
alkalmazni.

5. A közigazgatási bírság, valamint a helyszíni bírság kiszabására és önkéntes
befizethetőségére vonatkozó rendelkezések
6. ~
Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságot kizárólag akkor lehet kiszabni, ha önálló
keresete (jövedelme), vagy vagyona van.
7. ~
E rendelet szerint kiszabott közigazgatási bírságot a bÍrságról rendelkező döntés jogerőre
emelkedésétől számÍtott 15 napon belül
a döntéshez mellékelt postai befizetési
nyomtatványon, vagy átutalással a Dévaványai Közös Onkormányzati Hivatal 1040214249564855-56551356 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni.
—

—

MÁSODIK RÉSZ
A közösségi együttélés alapvető szabályai

6. Közterület-használattal kapcsolatos magatartások
8. ~
Aki a közterület használatával kapcsolatosan:
a) a közterületet engedély nélkül veszi igénybe, vagy azt az engedélytől eltérő módon
használja,

3

b) vállalkozó tevékenység ellátásához, magángazdálkodásához szükséges gépet, járművet
közterületen tárol,
c) alkalmi jelleggel igénybevett közterületen és környékén keletkezett hulladékot nem
gyűjti össze és elszállításáról nem gondoskodik,
d) önkormányzati tulajdonú közterületen bárminemű burkolatot engedély nélkül felbont,
a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.

7. Közterületnek minősülő zöldterületek és játszóterek rendeltetésüktől eltérő célra
történő használata
9. ~
(1) Aki közterületnek minősülő zöldfelületet járművel történő behajtásra vagy parkolásra,
használ, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.
(2) Aki a játszóteret meg nem engedett módon, vagy nem játék céljára használja, a játszótér
területére állatot visz, vagy enged be, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartást valósít meg.

8. Köztisztasággal, környezetvédelemmel kapcsolatos magatartások
10. ~
Aki a helyi környezet védelmével, a közterületek és ingatlanok rendjével és a település
tisztaságával kapcsolatosan:
a)
az általa használt, illetve a tulajdonát képező ingatlant, vagy az ingatlanához tartozó
közterületet nem tartja rendben, gyomtól, gaztól, szeméttől, vadonélő bokortól nem
tisztítja meg, e területeken a füvet nem vágja le, kinyúló ágak, bokrok nyeséséről nem
gondoskodik,
b)
aki ingatlana rovar és rágcsáló mentesítéséről folyamatosan nem gondoskodik,
c)
az ingatlan és az ingatlan előtti járda tisztántartásáról, hó eltakarításáról és síkosság
mentesítéséről nem gondoskodik, illetve ha tevékenységi körében a közterületen
okozott szennyeződést nem szünteti meg,
d) nem gondoskodik az üzemeltetésében lévő üzlet, vendéglátó egység környezetéhez
tartozó közterület tisztántartásáról, a hó eltakarításáról és síkosság mentesítéséről, a
hulladék szabályszerű elhelyezéséről,
e)
az ingatlan előtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, vagy a
csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja,
f)
az ingatlanán keletkezett csapadékvizet nem a saját területén helyezi el, illetve azt
előzetes bejelentés nélkül a kiépített csapadékcsatornába vezeti,
g) falragaszt, hirdető berendezést, plakátot a tulajdonos hozzájárulása nélkül épület
falára, élő fára, köztéri szoborra, padokra, elektromos és világítóberendezések
oszlopaira, szekrényeire, közlekedési jelzőberendezésekre, jelzőtáblákra, a forgalom
szabályozására, vagy védelmére szolgáló berendezésekre, úttartozékokra, továbbá
autóbuszvárókra elhelyez,
h)
idejét múlt hirdetményt, plakátot nem távolít cl,
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i)

j)

k)
1)
m)

építményeket, kerítéseket bármilyen felirattal rongál,
közkifolyót nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára engedély, illetve
hozzájárulás nélkül igénybe vesz,
közútra, útpadkára salakot, szemetet elhelyez,
a csapadékvíz-elvezető árokba, tavakba szennyvizet, trágyalevet vezet, partjait szemét
lerakásával beszeirnyez,
avar és kerti hulladék nyílttéri égetését végezi, a közösségi együttélés alapvető
szabályait sértő magatartást valósít meg.

9. Települési szilárd hulladékkal összefüggő magatartások
11.~
Aki a saját tevékenység során keletkezett hulladékot más tárolóedényében helyezi el, a
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.

10. Állatok tartásával kapcsolatos magatartások
12. ~
Az állatok tartásával kapcsolatosan aki:
a) állatot oly módon tart, hogy az más ingatlanára átjut, vagy másnak kárt okoz,
b) Ot nagy állategység felett a keletkező trágyát nem legalább 3 havi befogadóképességű
szilárd építményű, résmentes vízzáróan kialakított fedett, zárt trágyagyűjtőben tárolja,
azt szükség szerint nem üríti, valamint fertőtleníti,
c) a legalább 3 havi befogadóképességű szilárd építményű, zárt, hézagmentesen fedett,
vízzáró trágyagyűjtőt nem alakítja ki,
d) közterületen trágyát tárol,
e) közcsatornába, csapadék- és szennyvízcsatornába, illetve csapadékvíz-elvezető
árokba, kútba és felszíni vízterekbe, tavakba, vízfolyásokba trágyalevet, trágyával
szennyezett csapadékvizet, felhígított trágyát elhelyez, bevezet,
f) közüzemi szolgáltató által ürített szemétszállító edényekbe, kukába, szemétgyűjtő
tartályba, konténerbe trágyát, elhullott állatot elhelyez,
g) kellemetlen szagot árasztó állati takarmányt nem fedett és zárt tárolóban helyez el,
h) állattartó épületek elhelyezésekor és telepek létesítésekor az önkormányzat állatok
tartásáról szóló helyi rendeletében meghatározott legkisebb távolságokat és
védőtávolságokat és a tartható állatok számát nem tartja be,
i) ebet úgy tart, hogy annak szag és zajártalmával a házban, vagy annak
szomszédságában lakókat folyamatosan zavarja, a közösségi együttélés alapvető
szabályait sértő magatartást valósít meg.
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11. Települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevétele
13. ~
Aki:
a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatást nem
veszi igénybe, vagy nem a közszolgáltató által nyújtott szolgáltatást veszi igénybe,

12. Temetkezés rendjével kapcsolatos magatartások
14.~
Aki
a) olyan magatartást tanúsít, amely a szertartások rendjét, a temetőlátogató közönség
kegyeleti érzéseit sérti, a kegyeleti jog gyakorlását akadályozza, vagy gátolja,
b) aki hulladékot nem kijelölt helyen helyez el,
c) a temetési hely jelölésére szolgáló sírjelet
sírt, sírboltot, síremléket
vagy a
temetőben lévő egyéb tárgyakat, illetve a növényzetet megrongálja, beszennyezi,
továbbá a sírok díszítésére szolgáló tárgyakat jogtalanul eltávolítja vagy engedély
nélküli tárgyat helyez el,
d) a sírkőmaradványok elszállítására irányuló felhívásnak nem tesz eleget,
e) az üzemeltető előzetes hozzájárulása nélkül 1 m-nél magasabbra növő fákat, bokrokat
ültet ki,
f) a sírboltot, az urnasírboltot nem az előírt módon építette meg, vagy ha a sírboltot a
temető tulajdonosának hozzájárulása nélkül építette meg;
k) a közvetlen veszélyt okozó síremlék, sírjel karbantartásáról, helyreállításáról a felhívás
ellenére sem intézkedik,
1) a megváltott temetési helyen az üzemeltető hozzájárulása nélkül kerítést, illetve a
temető területén padot helyez el, és azt az üzemeltető felszólítása ellenére sem
távolítja el, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.
-

-

HARMADIK RÉSZ
Szabálysértést megalapozó rendelkezések
13. Szeszesital közterületen fogyasztásával kapcsolatos szabályok
15. ~
(1) Tilos közterületeken szeszes italt fogyasztani.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közterületi szeszes ital fogyasztási tilalom nem
vonatkozik a közterület használati engedéllyel rendelkező, Vagy közterület-használati
bejelentés alapján tartott rendezvények helyszínére.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt magatartások jogkövetkezményeit a szabálysértésekről, a
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
II. törvény 200. ~ (1) bekezdése tartalmazza.
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NEGYEDIK RÉSZ
Záró rendelkezések
14. Hatályba léptető rendelkezés
16. ~
E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

15. Átmeneti rendelkezés
17.~
A rendeletben foglalt szabályokat a rendelet hatálybalépését követően elkövetett magatartások
esetében kell alkalmazni.

Ecsegfalva, 2014. május 27.

Kovács Mária
polgármester

~
Balog Csilla
jegyző

Záradék:
A rendeletet 2014. május 28-án kihirdettem.

Ecsegfalva, 2014. május 28.

BaloglYCsilla
jegyző

