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A Közösségi együttélés alapvető szabályairól 
  
Bugyi Nagyközség Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a pontjában 
foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX törvény 143.§ (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 
következőket rendeli el: 

 
 I. Fejezet 

Általános rendelkezések 
 

1.§ (1)    E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartásnak 
minősül minden olyan magatartás, melyet Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete e 
rendeletben ekként meghatároz.  

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt - amennyiben az nem 
minősül bűncselekménynek vagy szabálysértésnek – a 14. életévét betöltött természetes személy, 
valamint jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vonható felelősségre. 

 
 

Eljárási szabályok 

2.§ (1)    Az eljárás lefolytatására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 
továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.1 

(2)    Az e rendeletben meghatározott a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás 
elkövetőjével szemben ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság, illetve ötezer 
forinttól ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság szabható ki. 

(3)    A kiszabásra kerülő bírság mértékének megállapítására, kiszabására, valamint annak elévülésére a 
Ákr.2 rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

(4) A (2) bekezdésben meghatározott közigazgatási bírságot az elkövető az első fokú határozat 
véglegessé válásától3 számított 15 napon belül az önkormányzat meghatározott számlájára történő 
befizetés útján köteles teljesíteni. 

(5) A közigazgatási bírság mértékének megállapítása során figyelembe kell venni a közösségi együttélés 
alapvető szabályait sértő magatartás súlyát, a magatartás elkövetőjének szociális, vagyoni körülményeit. 

(6) A közigazgatási bírság mértékének megállapítása során érvényesülnie kell a  fokozatosság 
követelményének. 

 
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  

                                           
1 Módosította az 1/2018. (I.22.) sz. önk. rendelet, hatályos 2018. január 22-től 
2 Módosította az 1/2018. (I.22.) sz. önk. rendelet, hatályos 2018. január 22-től 
3 Módosította az 1/2018. (I.22.) sz. önk. rendelet, hatályos 2018. január 22-től 
 



eljárást  hivatalból, a közterület-felügyelő, a polgármesteri hivatal ügyintézőjének észlelése, továbbá 
bármely személy vagy szervezet jelzése alapján le kell folytatni. 
 
(3) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás miatt  közigazgatási  hatósági 
eljárás 
a)      valamely  cselekménnyel megvalósuló,  a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes 
magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől,  
b)    mulasztásban megnyilvánuló, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás 
esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától, 
c)    jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló, a közösségi együttélés alapvető szabályaival 
ellentétes magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől számított 6 hónapon belül indítható meg. 
 
 

II.    Fejezet 
           A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások  

 
1. Állattartás 

 
4.§ Az az állattartó, aki  
a) úgy tart állatot, hogy veszélyezteti az állat, vagy ember életét, testi épségét, egészségét, 
b) nem biztosítja az állat oly módon történő tartását, hogy az a környező ingatlanokra ne tudjon átjutni,  
c) úgy tartja állatát, hogy a több lakásos lakóépületek közös használatú helyiségeit, a lakások erkélyét, 
teraszát szennyezi,  
d) trágyát ingatlanán szabadon, fedetlenül tárol,  
e) nem biztosítja ingatlanán az állattartási szabályok ellenőrzésének lehetőségét,  
százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmények miatt a közterület-felügyelő ötvenezer forintig 
terjedő helyszíni bírságot szabhat ki. 
 
 

2. Szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybe vétele 
 

5.§ (1) Az az ingatlan tulajdonos, aki  
a) települési szilárd hulladékot ingatlanán felhalmoz, vagy más ingatlanára kihelyez,  
b) a kötelező közszolgáltatás szünetelése érdekében valótlan bejelentést tesz,  
c) a kötelező közszolgáltatás díjának mérséklése érdekében kérelmében valótlan adatokat tüntet fel,  
d) a lakatlan, beépítetlen ingatlan tisztán tartásáról, gyommentesítéséről nem gondoskodik, 
e) aki a szelektív hulladékgyűjtés céljára közterületre kihelyezett tárolóedényeket nem a rendeltetésüknek 
megfelelően használja 
százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.  
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmények miatt a közterület-felügyelő  ötvenezer forintig 
terjedő helyszíni bírságot szabhat ki. 
 

 
3. Közterület tisztán tartása  

 
6. § (1) Az az ingatlantulajdonos, aki nem gondoskodik: 

a) az ingatlana előtti járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles területsáv, valamint ha a járda 
mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület – kivéve a rendszeres parkfenntartásba 
bevont területeket – gondozásáról, tisztántartásáról, szemét és gyommentesítéséről, (különös 
tekintettel a pollen allergiát okozó növényekről),  

b) az ingatlana előtti járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, 



c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására 
szolgáló terület tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más 
hulladékok eltávolításáról, 

d) az ingatlana előtt az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált járdaszakasz folyamatos síkosság-
mentesítéséről. 

Százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.  
 
(2) Százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható az az ingatlantulajdonos, aki  

a) az ingatlana előtti árkot engedély nélkül feltölt, lefed, betemet, átereszt betöm,  
b) a járműbehajtónak nem épít átereszt  
c) hórakást buszmegállóban, kapu és kocsibejáróban, gyalogátkelőhelyen, 

útkereszteződésben helyez el. 
 

(3)A szórakozóhelyek, vendéglátóipari egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek, és más árusítóhelyek 
üzemeltetője, aki nem gondoskodik az üzlet előtti járdaszakasz tisztán tartásáról, a hó- és síkosság-
mentesítéséről, a zárás előtt a szemét összetakarításáról százötvenezer forintig terjedő közigazgatási 
bírsággal sújtható.  
 
(4) Az (1) – (3)  bekezdésben meghatározott cselekmények miatt a közterület-felügyelő  ötvenezer 
forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki. 
 
 
 

4. Közterületek használata 
 

7.§  (1) Százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható az,  aki 
 a) a közterületet engedélyhez kötött esetben közterület-használati engedély nélkül, vagy 

engedélyben foglalt feltételektől eltérő módon használja,  
b) környezetszennyezést, dugulást, rongálást okozó anyagot  közterületre, közcsatornába, árokba, 

víznyelő aknába, kutakba elhelyez, kiönt, 
b) bárminemű anyag szállításánál nem gondoskodik, hogy a közterület ne szennyeződjék, az 

érintett szállítási útvonalon a szállítóedényből semmi ki ne hulljon, por, bűz ne keletkezzék, illetve 
csepegés, elfolyás elő ne fordulhasson. 
 
(2) Az (1)-(3) bekezdésben foglalt előírások megtartását a közterület-felügyelő és a polgármesteri hivatal 
megbízott ügyintézői a helyszínen ellenőrizhetik. A közterület-felügyelő  ötvenezer forintig terjedő 
helyszíni bírságot szabhat ki. 
 
 

5. A közterületek rendje  
 

8.§ (1) Százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható az,  aki közterületen 
a) az utcai bútorokat, berendezéseket (ideértve a kerti padokat, virágtartó edényeket, vízvételi helyeket 
is) rendeltetéstől eltérően használja, felállítási helyükről elmozdítja, megrongálja, 
b) lévő fákat megcsonkítja,  
c)  használaton kívüli járművet (roncsautót) tárol, 
d) gépjárművet, terméket vagy terményt mos 
e) nem gondoskodik az ingatlanról a gyalogjárdára és az út fölé hajló ágak nyeséséről annak érdekében, hogy a 
biztonságos közlekedés zavartalansága biztosított legyen. 
 
(2) Százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható az,  aki a fás szárú növények védelméről 

szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó fás szárú növényt jogellenesen kivág. 
 
Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott cselekmények miatt a közterület-felügyelő  ötvenezer forintig 
terjedő helyszíni bírságot szabhat ki. 
 

 



6. A helyi környezet védelme  
 

9.§ (1) Százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható az,  aki 
a) intézmények, üzemek szennyvizét, illetve egyéb szennyezést vagy mérgező anyagot (szemetet, 
trágyalét, iszapot, vegyszermaradékot stb.) nyílt felszínű illetve zárt csapadékvíz-elvezető csatornába, 
vízfolyásba, üzemelő vagy használaton kívüli kútba, illetve bármilyen módon a talajba juttatja, 
b)építési, illetve lakótelek, kül- és belterületi termőföld, kert, valamint bányagödrök feltöltésére építési 
törmeléket, épületbontásból származó anyagot vagy veszélyes hulladékot használ fel, 
c) egyedi fűtéssel rendelkező ingatlanokon a fűtőberendezésekben olyan tüzelőanyagot éget, amit a 
berendezés használati utasításában nem engedélyeztek, 
d) nyílt téren és bármilyen berendezésben veszélyesnek minősülő hulladékot, vagy égetése során 
veszélyessé minősülő anyagot éget (ipari hulladék, műanyagok, gumi, vegyszer, fáradt olaj, vegyszeres 
és festékes göngyöleg, gyógyszermaradványok, szárazelem), 
c) avar és kerti hulladék égetése során nem tartja be tűzvédelmi szabályokat.  
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmények miatt a közterület-felügyelő  ötvenezer forintig 
terjedő helyszíni bírságot szabhat ki. 
 
 
10. §. (1) Százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható az,  aki  

a) az avar, kerti hulladék égetésének engedélyezett időpontjára,  
b) az avar, kerti hulladék égetésének módjára, az égetés befejezésére, a tűz őrzésére és 

eloltására, a tűz eloltását lehetővé tevő eszközök készenlétben tartására, 
c) a közterületen és természeti területen avar és kerti hulladék égetésére, valamint a lábon 

álló növényzet, tarló égetésére  
d) a tüzelőberendezések és tartozékainak rendeltetésszerű használatára, karbantartására  

vonatkozó rendelkezéseket megszegi. 
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmények miatt a közterület-felügyelő  ötvenezer forintig 
terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.. 
 

7. Piaci árusító hely rendjének megsértése 
 

11.§ (1) Százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható az,  aki a piaci árusító hely 
működési rendjéről szóló  15/2008.(VI.23.) sz. rendelet 3.§-ában foglalt előírásokat megszegi, vagy az 
árusító helyen olyan terméket forgalmaz, amely nem megengedett. 
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmények miatt a közterület-felügyelő  ötvenezer forintig 
terjedő helyszíni bírságot szabhat ki. 
 
 

8. Köz- és felekezeti temetők rendjének megsértése 
 

12.§ (1) Százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható az,  aki 
a) a temetőnek ki nem jelölt területein halottat eltemet, 
b) a temetőn kívül engedély nélkül ravataloz, 
c) temetkezési és temetői tevékenységet illetéktelenül végez, 
d) engedély nélkül sírgödröt falaz, 
e) A temető kezelőjének engedélye nélkül a temetőben sírbolt, síremlék fenntartására 

vonatkozó kötelezettségét felszólítás ellenére nem teljesít, 
f) koporsót, sírt vagy sírboltot, urnafülkét kinyit az ÁNTSZ engedélye nélkül, 
g) síremléket engedély nélkül eltávolít, 
h) olyan magatartást tanúsít, amely a látogatók kegyeleti érzését  sérti vagy gyászukban 

zavarja, továbbá sírboltot, sírhelyet, síremléket vagy ezeken elhelyezett növényt, 
tárgyat megrongál, beszennyez, eltávolít 

i) a temetőbe állatot – vakvezető kutya kivételével - visz be, 



j) a temetőben fát vág ki engedély nélkül, illetve a növényzetet rongálja, a közlekedést 
akadályozó  tárgyat helyez el. 

k)  a temetőkben a hely csendjét megzavarja, valamint a kegyeletnek megfelelő 
magatartást nem tanúsít, 

l)  a sírhelyek gondozása során keletkező hulladékot a sírhelyek között tárol, 
m)  a sírokat és az urnasírokat kerítéssel határol körül, 
n) a temetőkben gyertya égetéskor tűzveszélyt okoz, 

 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmények miatt a közterület-felügyelő  ötvenezer forintig 
terjedő helyszíni bírságot szabhat ki. 
 
 

9. Jelképek használatával kapcsolatos szabályok megsértése 
 

13.§ (1) Aki az önkormányzat jelképeit engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon használja, 
alkalmazza, vagy forgalomba hozza százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmények miatt a közterület-felügyelő  ötvenezer forintig 
terjedő helyszíni bírságot szabhat ki. 
 
 

10. A hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezése  
 

14.§ (1) Százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható az,  aki engedély nélkül 
hirdetményt helyez el 

da) közterületi út, járda, gyalogút burkolatára festett kivitelben, 
db) épületek falain, kerítésein és kapuin, 
dc) közterületeken álló fákon, padokon, oszlopokon, 
dd) emlékműveken, 
de) szobrokon. 

    
(2)Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmények miatt a közterület-felügyelő  ötvenezer forintig 
terjedő helyszíni bírságot szabhat ki. 

 
 

Záró rendelkezések 
 

11.  Hatálybalépés 
 

15.§ E rendelet 2013. október 1. napján lép hatályba. 
 

 
 
 

Somogyi Béla      Szatmári Attila 
  polgármester              jegyző 

  
 
A Rendelet 2013. szeptember 24-én került kihirdetésre. 
 
 
                                                                                                  Szatmári Attila 
                                                                                                       Jegyző  
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Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 
 
Társadalmi, gazdasági  
hatás: 

Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi 
következmények: 

Adminisztratív  
terheket befolyásoló 
hatás: 

Egyéb hatás: 

Társadalmi hatás: Lehetőséget biztosít 
az Önkormányzat részére a közösség 
érdekében történő hatósági fellépésre
 
Gazdasági hatás: nincs 

Az esetlegesen kivetett 
bírságok  
bevételt keletkeztetnek. 

Tartalmaz számos  
olyan magatartási előírást, 
ami a környezet védelmét és 
ezáltal akár közvetlenül  
is a közösség jó  
egészségét szolgálja. 

 
Az adminisztratív 
feladatok köre 
számottevően  nem 
növekednek. 
 

 
 

- 

A rendelet megalkotása szükséges, mert:  
Lehetőséget biztosít az Önkormányzat részére a közösség érdekében történő hatósági fellépésre 
 
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:. A rendelet megalkotása nélkülözhetetlen, nélküle az 
Önkormányzat továbbra is eszköztelen maradna azokban helyi közösséget érintő ügyekben, amelyekben az elmúlt évtizedekben a lakosság 
megszokta és elvárta az önkormányzat hatékony fellépését (pl.trágyatárolás, közterületen kóborolni hagyott ebek stb.) 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
 
Személyi: rendelkezésre áll 
 

Szervezeti: rendelkezésre áll Tárgyi: biztosított Pénzügyi: rendelkezésre áll 

 


