
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat 
6/2014. (V.29.) önkormányzati rendelete 

 
a közösségi együttélés alapvető szabályairól 

 
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2013. évi CLXXXIX. törvény (Továbbiakban: Mötv) 143. § (4) bekezdés 
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az Mötv. 8. § (2) bekezdésére – az Mötv. 13. 
§ (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja: 
 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

1. Értelmező rendelkezések 
 
1. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartásnak minősül minden olyan 
magatartás, melyet e rendelet annak nyilvánít. 
(2) E rendelet alkalmazásában háztartási hulladék a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § 
(1) bekezdés 21. pontja szerinti fogalom. 
 

2. Eljárási szabályok 
 

2. § (1) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szabályi irányadók. 
(2) A rendelet alapján kiszabott közigazgatási bírságot az elkövető az első fokú határozat jogerőre 
emelkedésétől számított 15 napon belül az önkormányzat meghatározott számlájára történő befizetés 
útján köteles teljesíteni. 
(3) A közigazgatási bírság mértékének megállapítása során a Ket. 94/A. (1) bekezdésében foglaltakon 
túlmenően figyelembe kell venni a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás súlyát, 
valamint a magatartás elkövetőjének szociális, vagyoni körülményeit. 
(4) A közigazgatási bírság mértékének megállapítása során érvényesülnie kell a fokozatosság 
elvének. 
(5) Közigazgatási bírság helyett figyelmeztetés is alkalmazható, ha a cselekmény az elkövetés 
körülményeire tekintettel csekély súlyú és a figyelmeztetéstől is kellő visszatartó hatás várható. 
3. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartásokkal kapcsolatos hatáskör 
gyakorlását mind a közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása esetében, mind a közigazgatási bírság 
kiszabása tekintetében a képviselő-testület a jegyzőre ruházza át. 
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás miatt közigazgatási hatósági 
eljárást hivatalból, a polgármesteri hivatal ügyintézőjének észlelése, továbbá bármely személy vagy 
szervezet jelzése alapján le lehet folytatni. 
(3) Amennyiben a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás 
a) valamely  cselekménnyel megvalósul meg, a cselekmény elkövetésétől, 
b) mulasztásban nyilvánul meg, a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától, 
c) jogellenes állapot fenntartásában nyilvánul meg, a jogellenes állapot észlelésétől 
számított hat hónapon belül indítható meg. 
(4) Ha kiskorúval szemben előreláthatólag közigazgatási bírság kiszabására kerül sor, a kiskorú 
meghallgatásától eltekinteni nem lehet. 
(5) A kiskorú meghallgatásáról törvényes képviselőjét értesíteni kell. 
(6) A kiskorút lehetőség szerint törvényes képviselője jelenlétében kell meghallgatni. 
4. § A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése vagy betartásuk elmulasztása miatt 
nem vonható felelősségre az, aki a cselekmény elkövetésekor 16. életévét még nem töltötte be. 
 
 
 

II. Fejezet 
A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartások 

  
3. A közterületek rendje 

  
4. § (1) Aki a közterületet érvényes közterület-használati hozzájárulás nélkül, a hozzájárulásban 
foglalttól eltérő célra használja, vagy a közterület meghatározott célú használatára vonatkozó tilalmat 



megszegi a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el, és ezért 
100.000-Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 
(2) Aki 
a) a közterület-névtáblát, a házszámot, a szöveges ismertető táblát vagy az emléktáblát beszennyezi, 
eltakarja, jogosulatlanul kihelyezi, vagy leszereli, vagy 
b) a tulajdonában, használatában álló épületen a házszám közterületről jól látható módon történő 
kihelyezését elmulasztja, 
a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el és ezért 60.000-Ft-ig 
terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 
(3) Az az ingatlantulajdonos, vagy az ingatlant használó személy, aki az ingatlana előtti árkot 
engedély nélkül betemeti a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ 
el, és ezért 150.000-Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 
 
 

4. A helyi környezet védelme 
  
5. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el, és ezért 100.000-Ft-
ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható: 
a) aki szabadban háztartási hulladékot éget, 
b) aki a nem komposztálható, illetve nem komposztálandó kerti hulladékot, avart nem a 
köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 5/2011. 
(II.15.) önkormányzati rendelet 31. § (2) bekezdésében meghatározott időszakban égeti, 
c) aki szennyvizet nem a külön jogszabályban meghatározott előírásoknak megfelelően létesített zárt 
szennyvíztárolóba vagy szennyvízcsatornába gyűjti, elhelyezi vagy bevezeti, 
d) aki a szennyvizet élővizekbe, felhagyott kutakba, útárokba, talajvízbe, csapadékcsatornákba vezeti, 
gyűjti vagy bevezeti, 
e) aki a település területén a szennyvizet nem a tevékenység gyakorlására jogosító engedéllyel 
rendelkező vállalkozónak adja át, 
f) az az ingatlan tulajdonos, aki ha közterületi csatorna hiányában kommunális szennyvíz 
elhelyezésére egyedi közműpótló berendezést nem alakít ki, a szennyvíztisztító rendszeres 
karbantartásáról és szükség szerinti ürítéséről nem gondoskodik. 
 

5. Köztisztasági rendelkezések megsértése 
  
6. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el, és ezért 100.000-Ft-
ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható:,   
a) aki az ingatlana előtti járdaszakasz, továbbá a járda és közút közötti kiépített, vagy kiépítetlen 
terület tisztántartásáról, gyommentesítéséről, vagy az ingatlana előtti járdaszakasz hóeltakarításáról 
és síkosságmentesítéséről, továbbá nyílt árok és annak műtárgyai tisztántartásáról nem gondoskodik,   
b) aki az üzletek, és egyéb elárusítóhelyek, vendéglátó egységek, intézmények és szolgáltató helyek 
előtti járda és közút közötti kiépített, vagy kiépítetlen terület tisztántartásáról,  gyommentesítéséről, a 
hóeltakarításról és síkosságmentesítésről, továbbá nyílt árok és annak műtárgyai tisztántartásáról, 
hulladékgyűjtő edényzet elhelyezéséről, és a hulladék eltávolításáról nem gondoskodik,    
c) aki az ingatlana gyom-, rovar-, és rágcsálómentesítéséről folyamatosan nem gondoskodik, 
d) aki anyagszállításnál közterület szennyezést követően tisztítási kötelezettségének nem tesz eleget, 
közterületen gépjárművet mos, 
e) aki a  háztartási hulladék gyűjtéséről és annak a közszolgáltató részére történő  átadásáról a 
köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 
önkormányzati rendelet előírásai szerint nem gondoskodik, 
f) aki a közterületen elhelyezett állványos szemétgyűjtőbe háztartási hulladékot helyez el. 
 

6. Köz- és felekezeti temetők rendjének megsértése 
  
7. § Aki 
a) a temetőbe kutyát bevisz, a vak vezető kutya kivételével, vagy 
b) az üzemeltető előzetes hozzájárulása nélkül a temetőbe építőanyagot beszállít, építési vagy 
bontási munkát megkezd, a bontási anyagot elszállítja, vagy 
c) hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb helyen rak le, vagy 
d) hulladékot, koszorú-és virágmaradványt a temetőben éget, vagy 



e) hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarja, a temetőlátogatók kegyeleti érzéseit 
megsérti, 
a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el, és ezért 150.000-Ft-ig 
terjedő közigazgatási bírsággal sújtható: 
  

7. Állattartás 
  
8. § Aki   
a) közterületen állatot tart,   
b) belterületi közterületen haszonállatot legeltet,  
c) a település külterületén az eb tartási helyéről közterületre való kijutását, vagy magánterületre való 
átjutását nem akadályozza meg, vagy az ebet kóborolni hagyja 
a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el, és ezért 100.000-Ft-ig 
terjedő közigazgatási bírsággal sújtható: 
 

8. Utak használatával kapcsolatos szabályok megsértése 
 
9. § Aki   
a) engedély nélkül utat elzár, az úton, az alatt vagy a felett építményt vagy más létesítményt, továbbá 
ezekhez csatlakozást létesít, vagy 
b) utat engedély nélkül felbont vagy elfoglal, vagy 
c) az út árkába vagy átereszébe olyan anyagot juttat, amely a lefolyást akadályozza vagy az árkot 
(átereszt) szennyezi 
a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el, és ezért 150.000-Ft-ig 
terjedő közigazgatási bírsággal sújtható: 

 
III. Fejezet 

Záró rendelkezések 
9. Hatályba léptető rendelkezések 

 
10. § (1) Ez a rendelet 2014. június 1-én lép hatályba. 
(2) E rendelet kihirdetésével hatályát veszti Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat 9/2012. (V.17.) 
önkormányzati rendelete. 

 

 

Bencze István 
polgármester  

 

 

dr. Bencze Zoltán 
jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve a Dömsödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján (2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.) 
2014. május 29-én. 

 

dr. Bencze Zoltán 
jegyző 

 


