
Szomolya Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020. (VII.24.) 

önkormányzati rendelete 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és megsértésük 

következményeiről 

 Hatályos: 2020. 07. 28 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés d.) pontjában 

foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 8.§ (2) bekezdés szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ 

(1) E rendelet Szomolya község közigazgatási területén minden természetes személy, jogi 

személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által elkövetett, a közösségi 

együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokra kell alkalmazni. 

(2) Nem állapítható meg a közösségi együttélés szabályit sértő magatartás megvalósulása, 

ha a tevékenységgel, mulasztással vagy jogellenes állapot fenntartása esetére más jogszabály 

közigazgatási bírság alkalmazását rendeli el. 

2.§ 

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt közigazgatási hatósági 

eljárás bejelentés vagy a hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján hivatalból indul. a 

közigazgatási hatósági eljárás. 

a) valamely cselekménnyel megvalósuló, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől, 

b) mulasztásban megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás 

esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejáratától, 

c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait 

sértő magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől számított 3 hónapon belül indítható 

meg. 

(2) A jelen rendeletben meghatározott magatartás vagy mulasztás elkövetőjével szemben, 

előzetes felszólítást követően 

a) természetes személy esetén kétszázezer forintig, 

b) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet estén kétmillió forintig 

terjedő közigazgatási bírság szabható ki. 

(3) Ha a helyszíni intézkedés alkalmával az ügyfél a jogsértést teljes mértékben elismeri, 

ötezer forinttól ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság szabható ki. 

(4) A bírság összegének megállapítása során figyelembe kell venni 

a) a magatartás súlyát, a felróhatóság mértékét, és a mulasztásban megnyilvánuló 

jogszabálysértés időtartamát, és 

b) az érintett vagyoni helyzetét, jövedelmi viszonyait, amennyiben azt az ügyfél 

dokumentumokkal igazolja. 

(5) A bírság ugyanazon magatartás miatt több alkalommal is kiszabható. 

(6) Az eljárás lefolytatására az általános közigazgatási rendtartásról szóló, valamint a 

közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény rendelkezéseit az e rendeletben 

meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 

3. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatti eljárásban 

átruházott hatáskörben a Szomolyai közös Önkormányzati Hivatal jegyzője jár el. 

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt kiszabott 

közigazgatási bírságot 30 napon belül átutalási postautalványon vagy banki utalással, 
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II A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások 

4.§ A közterületek rendjével, használatával összefüggően közösségi együttélés alapvető 

szabályait sértő magatartást követ el, aki 

a) közterületet a rendeltetésétől eltérő célra engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően 

vesz igénybe, 

b) a közterület rendeltetésétől eltérő használatát követően az eredeti állapotot nem állítja 

helyre, 

c) közterületen épületet, építményt, árusító pavilont engedély nélkül helyez el, 

d) közterületet kiállítás, árusítás, művészeti, mutatványos, képzőművészeti tevékenység 

végzése céljából engedély nélkül vesz igénybe, 

e) nem az önkormányzat által kijelölt helyen árusít, vagy a kijelölt árusítóhelyet nem 

rendeltetésszerűen használja, az árusítás során keletkezett hulladékot elszórja, a területet 

beszennyezi, 

f) közút, közterület bontását anélkül végzi, hogy rendelkezne Szomolya Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének tulajdonosi, kezelői hozzájárulásával, 

g) közterület helyreállításánál az útkezelői nyilatkozatban az előírtakat nem tartja be, 

h) közterületen építőanyagot, építési munkával kapcsolatos eszközt, tüzelőanyagot engedély 

nélkül 72 órát meghaladóan tárol, 

i) üzemképtelen járművet közterületen tárol, 

j) vállalkozás céljára használt járművet, autóbuszt, tehergépkocsit, mezőgazdasági vontatót, 

lassú járművet, járműszerelvényt, nehéz pótkocsit és lakókocsit közterületen engedély nélkül 

tárol, 

k) közterületen, zöldterületen a virágokat, egyéb dísznövényt leszedi, károsítja, a fák, 

bokrok ágait, gallyait tördeli, csonkítja, egyéb módon esztétikailag károsítja, 

l) közterületen a fákat engedély nélkül kivágja, esztétikailag csonkítja, 

m) a Kánya-patak partján a 3 méteres fenntartói sávban zöld hulladékot, egyéb anyagot 

(földet, építési anyagot, törmeléket, szemetet (akármilyen hulladékot) (ez nem nevesíthető 

jogszabályban) felhalmoz, 

n) a közterületen lévő játszótéri eszközöket nem rendeltetésszerűen használja, 

o) a közterületen alkoholt fogyaszt, bejelentett közterületi engedély kivételével. 

5. § hulladék tároló edényt, zsákot, a hulladék elszállítását megelőző nap, este 18 órától a 

hulladék elszállítása napján 19 óráig lehet közterületen tartani, egyéb időszakban mindenki 

köteles a saját portáján tárolni. 

6. § A házszámtáblák elhelyezésével összefüggően a közösségi együttélés alapvető 

szabályait sértő magatartást követ el, aki a házszámtábla kihelyezésével, pótlásával, cseréjével 

kapcsolatos kötelezettségét megszegi. 

7. § A növények telepítésével, gondozásával összefüggően a közösségi együttélés alapvető 

szabályait sértő magatartást követ el, aki 

a) belterületen nem tartja be az alábbi legkisebb telepítési (ültetési) távolságot a szomszédos 

ingatlan határától: 

aa) sövény, valamint 1 métert meg nem haladó magasságúra növő cserje, bokor esetén 

legalább 0,5 méter 

bb) az 1 métert meghaladó, de 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb cserje 

(bokor), fa esetében legalább 2 méter, 

cc) 3 méternél magasabbra növő fa, cserje, oszlopos fenyőfélék esetében legalább 3 méter, 

dd) 3 méternél magasabbra növő fa, oszlopos fenyőfélék esetében legalább 5 méter, 

b) kúszó-kapaszkodó cserjét nem saját tulajdonú kerítésre futtatja fel, 



c) amennyiben a szomszédos ingatlanon az épület oldalhatárra épült, a kerítés mellé 

telepített fás szárú növények vágását nem végzi el oly módon, hogy a kerítéshez és az 

épülethez ne érjenek hozzá, a tetőre lombkoronájuk ne nyúljon be, vagy 

d) a tulajdonában, használatában lévő ingatlanról a gyalogos járda fölé nyúló ágak, bokrok 

220 cm magasságig történő nyeséséről nem gondoskodik. 

8. § Köztisztasággal összefüggően a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartást követ el, aki 

a) háztartási és vállalkozói tevékenység során keletkezett hulladékot a közterületi 

hulladékgyűjtőben helyez el, 

b) a tulajdonában, használatában lévő beépített belterületi ingatlan közterületről látható 

udvarának gondozásáról (így különösen kaszálásáról, gyommentesítéséről, a lágy és fás szárú 

növények elburjánzásának megakadályozásáról) nem gondoskodik, 

c) beépítetlen belterületi telek közterületről látható részének gondozásáról (kaszálásáról, 

gyommentesítéséről, a lágy és fás szárú növények elburjánzásának megakadályozásáról) nem 

gondoskodik, 

d) az ingatlana előtti, melletti, úttestig terjedő terület gondozásáról, tisztántartásáról, szemét- 

és gyommentesítéséről nem gondoskodik, valamint a hó eltakarítására, síkosság elleni 

védekezésére vonatkozó kötelezettségét elmulasztja, 

e) az üzemeltetésében lévő vendéglátó ipari egység, kereskedelmi üzlethelyiség előtti, 

melletti közterület tisztán tartásáról, hó- és síkosság mentesítéséről nem gondoskodik, 

f) az ingatlana előtti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról, gyommentesítéséről, a 

csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról nem gondoskodik, 

g) az ingatlana előtti árkot engedély nélkül betemeti, befedi, tisztítási lehetőséget 

ellehetetleníti, 

h) szennyvizet, vegyszert vagy dugulás, rongálódás okozására alkalmas anyagot a 

csapadékvíz elvezető rendszerbe beleönti, belesepri. 

(2) Égetéssel, tűzgyújtással összefüggően a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartást követ el, aki 

a) az avar és kerti hulladék égetését nem az önkormányzat rendeletében meghatározott 

időpontokban végzi, 

b) aki nyílt vagy zárt téren, továbbá bármilyen fűtőberendezésben veszélynek minősülő 

hulladékot, vagy égetése során veszélyessé minősülő anyagot éget (műanyag, gumi, fáradt 

olaj, vegyszeres és festékes göngyöleg, ezek maradékai, gyógyszermaradványok, szárazelem), 

c) lábon álló növényzetet, tárolót éget, 

d) kommunális szennyvizet közmű csatornába engedély nélkül bevezet, vagy 

e) közmű csatorna hiányában kommunális szennyvíz elhelyezésére egyedi közműpótló 

berendezést (vízzáróan kialakított szennyvízgyűjtő medencét) nem alakít ki, a 

szennyvíztisztító rendszeres karbantartásáról és szükség szerinti ürítéséről nem gondoskodik. 

9. § Állattartással összefüggően a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást 

követ el, aki 

a) állatot közterületen legeltet, járat, 

b) belterületen vagy közvetlen közelében ingatlanán tárolt trágya szagmentessége érdekében 

nem tesz meg minden tőle telhetőt, szaghatás mérsékléséről nem gondoskodik. 

10. § Kereskedelemmel és szolgáltatással összefüggően a közösségi együttélés szabályait 

sértő magatartást követ el, aki az általa üzemeltetett kereskedelmi és vendéglátó egység 

bejelentett nyilvántartási idejét nem tartja be. 

III Záró rendelkezések 

 

11. § Ez a rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba. 

 


