
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2013 (IX.13.) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól   

és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

(A módosításokkal egységes szerkezetben – 2014.09.25-i időállapot.) 

 

Ságvár Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 

jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. 

§ (1) bekezdés b.) pontjában és a 143. § (4) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el:  

 

I.Fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1. A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes  

magatartások fogalma 

 

1. § A közösségi együttélés, a békés egymás mellett élés alapvető feltétele, alapvető szabálya az 

önkormányzati rendeletek betartása és betartatása. 

 

2. §1 A rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentetétes magatartás 

az a cselekmény vagy mulasztás, amely szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül és 

azt e rendelet, vagy Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által alkotott, más 

önkormányzati rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartásnak 

minősít. 

2. Az önkormányzati rendelet hatálya 

 

3.§2 A rendelet hatálya kiterjed minden természtes személyre, jogi személyre és jogi személyisggel 

nem rendelkező szervezetre, aki (amely) Ságvár község közigazgatási területén e rendeletben és más 

helyi önkormányzati rendeletben meghatározott a közösségi együttélés alapvető szabályaival 

ellentétessnek nyilvánított magatartás valamelyikét elköveti. 

 

3.Eljárás megindítása, az eljáró hatóság 

 

4. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartással összefüggő önkormányzati 

hatósági eljárás lefolytatására és a közigazgatási bírság kiszabására a jegyző jogosult. 

 

5. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás miatti eljárás kizárólag 

hivatalból indítható, mely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a közösségi együttélés 

alapvető szabályaival ellentétes magatartást természetes személy, jogi személy vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be. 

 

6. § Az eljárási szabályokra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

7. § (1) Aki a rendeletben meghatározott a közösségi együttélés alapvető szabályai bármelyikét 

megszegi vagy megsérti, így betartását vagy betartatását elmulasztja százötvenezer forintig terjedő 

közigazgatási bírsággal sújtható. 

 

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt kiszabott közigazgatási bírságot 

átutalási postautalványon vagy banki átutalással Ságvár Község Önkormányzat 11743040-15396183-

08800000 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni. 
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(3) A közigazgatási bírság kiszabása helyett „figyelmezetés” is alkalmazható, amennyiben a 

magatartás az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú és a magatartás elkövetője személyi 

körülményeire is figyelemmel az intézkedéstől kellő visszatartó erő várható. 

 

4. Fiatalkorúakra vonatkozó rendelkezések 

 

8.§ E rendelet rendelkezéseit a fiatalkorúakra jelen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

 

9.§ (1) E rendelet alkalmazásában fiatalkorú az, aki az e rendeletben meghatározott a közösségi 

együttélés alapvető szabályainak megszegésekor a tizennegyedik életévét betöltötte, de a 

tizennyolcadikat még nem. 

 

(2) Fiatalkorúval szemben kiszabott pénzbírságot csak akkor lehet kiszabni, ha a fiatalkorú vállalja 

annak megfizetését. 

 

II. fejezet 

Egyes, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartások 

 

5. Az Önkormányzat jelképeinek használatával kapcsolatos magatartások 

 

10.§ A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki a község 

jelképeit: címerét, díszlobogóját, díszzászlóját, pecsétjét a vonatkozó önkormányzati rendeletben 

meghatározottól eltérően engedély nélkül használja. 

 

6. Házszámtáblák elhelyezésével kapcsolatos magatartások 

 

11.§3 
 

7. A közterületek használatával kapcsolatos magatartások 

 

12. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki a 

vonatkozó önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint: 

a) a közterület rendeltetéstől eltérő használatához nem szerez be hozzájárulást, 

b) közterületet olyan módon vesz igénybe, melyre nem adható közterület-használati hozzájárulás, 

c) a közterület-használati hozzájárulás eredeti példányát, vagy annak hiteles fénymásolatát a 

helyszínen az ellenőrzésre jogosult személynek nem mutatja be,  

d) a hirdetmények, plakátok elhelyezésével kapcsolatos szabályokat megszegi,  

e) az építési engedélyhez kötött reklámcélú építmények, táblák elhelyezési szabályait megszegi,  

f) A közterület-felbontás általános szabályait megszegi. 

 

8. A köztisztasággal kapcsolatos magatartások 

 

13. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki: 

a) az általa használt, illetve tulajdonát képező ingatlant nem műveli meg, nem tartja rendben, 

gyomtól, gaztól, allergiát okozó növényektől, különösen parlagfűtől nem tisztítja meg, 

b) aki az általa használt ingatlan területén szemetet felhalmoz, 

c) a szemétgyűjtő edénybe mérgező, robbanó, folyékony vagy a szolgáltatást végző dolgozó testi 

épségét, egészségét vagy a gépjárművet veszélyeztető anyagot helyez el, 

d) a szemétgyűjtőedény és környékének tisztántartásáról (takarításáról, fertőtlenítéséről) nem 

gondoskodik, 

e) az ingatlan és az ingatlan előtti járda tisztántartásáról  és hó eltakarításáról, síkosság-
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mentesítéséről nem gondoskodik, 

f) az ingatlan előtti  árkot, folyókát, csatornanyílást átereszt nem tisztítja, vagy a csapadékvíz 

zavartalan lefolyását nem biztosítja, a vízelvezető árkot feltölti, betemeti, 

g) a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan előtti járdán, illetve mellette nőtt gazt nem írtja, 

a kinyúló ágak és bokrok nyeséséről nem gondoskodik, 

h) az ingatlanán keletkezett csapadékvizet nem a saját területén vezeti el, illetve azt bejelentés nélkül 

a kiépített szennyvízhálózatba vezeti, 

i) a járdáról letakarított havat a gyalogos, illetve járműközlekedést akadályozó módon rakja le. Havat 

útkereszteződésben, úttorkolatban, kapubejárat elé, tömegközlekedéshez szolgáló jármű 

megállóhelyénél, a közüzemi szolgáltatási, felszerelési tárgyra, közérdekű létesítményre, illetve 

parkosított területre rakja, 

j) gépkocsit tiltott helyen és módon mos, 

k) szennyvizet, eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot a csapadékvíz-lefolyó utcai 

aknába, illetőleg a csapadékelvezető árokba vezet, önt, 

l) az idejét múlt hirdetményt, plakátot nem távolítja el a hirdetőtábláról, 

m) építményeket, kerítéseket, élőfát bármilyen felirattal megrongál, azon hirdetményt, plakátot 

helyez el 

n) a gondozott zöldterületre járművel ráhajt, vagy azon parkol, 

o) közútra, útpadkára salakot vagy építési törmeléket engedély nélkül szállít vagy elhelyez, 

p) vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépet, gépjárművet 

engedély nélkül közterületen tárol, 

q) a településen lévő tavakba, belvízelvezető árokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezet, 

partjait szemét, vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezi, 

r) a rothadó bűzös szemét, hulladék elszállításáról, megsemmisítéséről haladéktalanul nem 

gondoskodik. 

 

9. Hulladékgyűjtéssel kapcsolatos magatartások 

 

14. §4  
 

10. A temető rendjének megsértésével kapcsolatos magatartások 

 

15. §5  
 

11. Az állattartással kapcsolatos magatartások 

 

16. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki úgy 

tart állatot, hogy az veszélyezteti más állat, vagy ember életét, testi épségét, egészségét. 

 

(2)   A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki kutyát – 

a vakvezető, mozgáskorlátozottakat segítő, rendőrségi és jelzőkutyák kivételével – 

a)    ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe, vagy 

b)     oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális létesítmény területére, bölcsődébe, óvodába, 

iskolába bevisz. 

 

17.§ A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki nem 

gondoskodik: 

a)   a trágya- és trágyalégyűjtőbe a csapadékvíz befolyását, valamint onnan a trágyalé kifolyásának 

megakadályozásáról, valamint a trágya- és trágyalégyűjtő szükség szerinti kiürítéséről, 
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b)   a keletkező trágya, trágyalé vagy hígtrágya ártalommentes gyűjtéséről, tárolásáról és 

felhasználásáról. 

 

12. A lakcímbejelentéssel kapcsolatos magatartások 

 

18. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki 

beköltözés vagy kiköltözés után három munkanapon belül lakóhelyének, valamint tartózkodási 

helyének címét a települési önkormányzat jegyzőjének vagy a Siófoki Járási Hivatalnak 

nyilvántartásba vétel céljából nem jelenti be. 

 

13. A vásár tartásával kapcsolatos magatartások 

 

19.§6 

 

14. A kereskedelmi, vendéglátóipari, szolgáltató egységek 

és elárusítóhelyek üzemeltetésének kötelezettségeivel kapcsolatos magatartások 

 

20.§(1) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az az 

üzemeltető, aki szórakozóhelyek, vendéglátóipari, kereskedelmi és szolgáltató egységek, valamint az 

utcai és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt, továbbá az egység közvetlen környékét (2 m széles 

sávot figyelembe véve) reggel 8.00 óráig nem tisztítja meg vagy folyamatosan nem takarítja. 

 

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az az üzemeltető, 

aki az árusításból keletkező hulladék zárható edényzetben történő gyűjtéséről, valamint a kijelölt 

szolgáltató útján annak a kijelölt hulladéklerakó helyre történő elszállításáról nem gondoskodik. 

 

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az az üzemeltető, 

aki a kereskedelmi és vendéglátó egység, aki a bejelentett nyitva tartási idejét nem tartja be. 

 

III. fejezet 

Záró rendelkezések 

 

21.§ (1) E rendelet 2013. október 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépést követően 

elkövetett cselekményekre kell alkalmazni. 

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

Ságvár, 2013. szeptember 12. 

 

               Kecskés Gábor s.k.  dr. Schmieder Ibolya s.k.  

                polgármester             jegyző 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2013. 

szeptember 13. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap. 

 

Ságvár, 2013. szeptember 13.    dr. Schmieder Ibolya s.k. 

     jegyző 
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