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Tisztelt Képviselő-testület!
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. § (2) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet esetén
a jegyző gondoskodik az alábbiakról:
„A jogalkalmazás és az utólagos hatásvizsgálat tapasztalatait is figyelembe véve a tárgykört érintő új jogi szabályozás vagy
módosítás megalkotása során, ennek hiányában e célból kiadott jogszabály keretében
a) az elavult, szükségtelenné vált,
b) a jogrendszer egységébe nem illeszkedő,
c) a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, a jogszabály címzettjei számára gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat
eredményező szabályozással felváltható,
d) a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként alkalmazhatatlan, vagy
e) az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító, a feladatkörébe tartozó jogszabályi rendelkezések
hatályon kívül helyezésére, illetve megfelelő módosítására kerüljön sor.”
Fenti hivatkozott feladatkörömben eljárva javaslatot teszek a közösségi együttélés alapvető szabályairól
és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 14/2013. (VIII.29.) számú önkormányzati
rendelete (továbbiakban: rendelet) hatályon kívül helyezésére és új rendelet megalkotására a következők
szerint.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének d) pontja
szerint:
143. § (4) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben határozza meg: d) az öngondoskodás
és a közösségi feladatok ellátásához való hozzájárulás, továbbá a közösségi együttélés alapvető szabályait, valamint ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeit;
A rendelet adott rendelkezéseire vonatkozó konkrét javaslatok, melyek új elemként jelennek meg a korábbi
szabályozáshoz képest:
1. A rendelet értelmező rendelkezéseinek bevezetése:

Értelmező rendelkezések
1. §

(1) E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás az a tevékenység vagy
mulasztás, vagy jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló magatartás, amely szabálysértésnek vagy
bűncselekménynek nem minősül, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, azt sérti, vagy veszélyezteti, és
amelyhez a képviselő-testület e rendeletében jogkövetkezményt rendel (a továbbiakban: közösségellenes
magatartás).
(2) Nem állapítható meg a közösségi együttélés szabályait sértő magatartás megvalósulása, ha a tevékenységgel
mulasztással vagy jogellenes állapot fenntartásával szabálysértés vagy bűncselekmény valósul meg, vagy a
tevékenység, mulasztás vagy jogellenes állapot fenntartása esetére más jogszabály közigazgatatási bírság
alkalmazását írja elő.
2. A rendészeti társulás létrehozása szükségszerűen magával hozza a helyszíni bírságok kiszabásának és
az eljárások lefolytatásának növekedését, ezért fontosnak tartottuk az eljárási szabályok pontosítását,
mindamellett, hogy az eljárások lefolytatására alapvetőn a általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) alkalmazzuk az eljárás lefolytatása során.:

Eljárási szabályok
2. §

A közösségellenes magatartással összefüggő önkormányzati hatósági eljárás lefolytatása és a közigazgatási bírság
kiszabása – átruházott hatáskörben – első fokon a jegyző hatáskörébe tartozik.

3. §

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közigazgatási hatósági eljárás bejelentés vagy a
hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján kizárólag hivatalból indul, mely akkor sem minősül kérelemre
indult eljárásnak, ha azt természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti
be.
(2) A közigazgatási hatósági eljárás
a) valamely cselekménnyel megvalósuló, közösségellenes magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől,
b) mulasztásban megnyilvánuló közösségellenes magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő
lejártától,
c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló közösségellenes magatartás esetén a jogellenes állapot
észlelésétől számított 6 hónapon belül indítható meg.
(3) Az eljárás lefolytatására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban:
Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben meghatározott eltérésekkel. 1

Negyedik rész
A közösségi együttélés szabályainak megsértése esetén alkalmazható szankciók
4. §
(1) Az e rendeletben meghatározott közösségi együttélés szabályainak megsértőjével szemben ötvenezer forintig
terjedő helyszíni bírság, illetve természetes személyek esetén kétszázezer forintig, jogi személyek és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közigazgatási bírságot az elkövető az első fokú határozat közlésétől
számított 30 napon belül kell megfizetni. A helyszíni bírság megfizetésére a helyszíni bírság átvételének napjától
számított 15 nap áll rendelkezésre.
(3) A helyszíni bírság legkisebb mértéke 5.000,-ft.
(4) A közigazgatási bírság mértékének meghatározása az alábbi szempontok figyelembe vételével történik:
érvényesíteni kell a fokozatosság követelményét,
figyelembe kell venni a közösségellenes magatartás súlyát, valamint az elkövető személyi körülményeit
annyiban, amennyiben azok a hatóság rendelkezésére álló adatokból megállapíthatók,
súlyosbító körülményként kell értékelni, ha az elkövetőt korábban e rendelet alapján már
szankcionálták
(5) A pénzbírság kiszabása előtt, a bírság kiszabása helyett, különösen a közösségellenes magatartása csekély
súlyára tekintettel figyelmeztetés alkalmazható, ha ettől az intézkedéstől kellő visszatartó hatás várható. a
közösségi együttélés szabályainak megsértőjével szemben. Az eljáró hatóság egyidejűleg felhívja a szabályok
betartására, határidő tűzésével felhívja az adott cselekmény megszüntetésére, a jogszerű állapot helyreállítására.
Amennyiben a felhívásban meghatározott határidő eredménytelenül telik el, abban az esetben az (1) bekezdésben
meghatározott jogkövetkezményt kell alkalmazni.
(6) A 6. §, 7. § (1) 4.pontja (2) bekezdésében a 8.§ (1) 4. pontja, a (2) és (3) bekezdésében, a 11.§. (1), (2),
(3) bekezdésében és a 12.§ (1) bekezdésében meghatározott szabályok megsértése esetén a közterület-felügyelő
helyszíni bírságot szabhat ki.

3. Új elemként bevezetésre kerül a kereskedelem és szolgáltatás terén megvalósított jogellenesség

Kereskedelem és szolgáltatás terén megvalósított jogellenes magatartás
6. §
Közösségellenes magatartást követ el, aki
a) közterületen jogosulatlanul árul, árusít,
b) vendéglátóipari előkertet, teraszt közterületen létesít, és
c) az általa üzemeltetett üzletben a bejelentett nyitvatartási időtől eltérően folytatja a tevékenységet.
5. A megnövekedett bejelentések és problémák folytán új közösségellenes magatartásként javasoljuk
bevezetni az ebek póráz nélküli sétáltatásának tilalmát Kismaros község belterületén.

7. .§

…
(4) Kismaros község belterületén ebet póráz nélkül sétáltatni tilos.
8. A rendelet kiegészítése zajvédelmi szabályozással: A környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvény rendelkezései alapján:
48. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve a fővárosi önkormányzat esetén a fővárosi közgyűlés
önkormányzati rendeletben – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott módon és mértékben – illetékességi
területére a más jogszabályokban előírtaknál kizárólag nagyobb mértékben korlátozó környezetvédelmi előírásokat
határozhat meg. … (4) A települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik: … d) területek
zajvédelmi szempontból fokozottan védetté nyilvánítása, e) csendes övezet kijelölése, valamint f) a helyi zajvédelmi
szabályok megállapítása. (5) A (4) bekezdésben meghatározott feladatok végrehajtására a fővárosban a) az a) és a b)
pont tekintetében a fővárosi közgyűlés, b) a d)-f) pont tekintetében ba) a fővárosi kerületi képviselő-testület, bb) a
fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi közgyűlés alkothat rendeletet.
Fent idézett törvényi felhatalmazás alapján, a lakosság pihenéshez való joga biztosítása érdekében,
figyelemmel a településen leggyakrabban előforduló zavaró zajhatásokat kibocsátó tevékenységekre
(pl.: épület bontása, fűnyírás), javaslom a rendeletbe beemelni és egységesen kezelni a közösségi
együttélés szabályai között az alábbi rendelkezést:
9.’§
Zajvédelemmel kapcsolatos szabályok
§ A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg az, aki
a) zajjal járó építési, bontási tevékenységet végez munkanapokon 19.00 és másnap 07.00 óra,
szombaton 9 óra előtt és 18.00 óra után,
valamint vasárnap és munkaszüneti napon, a nap bármely szakában,
b) zajjal járó zöldfelület-fenntartással kapcsolatos tevékenységet végez munkanapokon 19.00
és másnap
szombaton 9 óra előtt és 18.00 óra után,
valamint vasárnap és munkaszüneti napon 10.00 óra előtt és 12.00 után,
c) vendéglátó üzlet kerthelyiségében, teraszán, valamint bármely magántulajdonban lévő
ingatlan kerthelységében hangosító berendezést üzemeltet 22.00 óra után.
9.
A település területén felmerülő parkolási problémák miatt célszerű szabályozni a közterületi
zöldterületen történő parkolás tilalmát, mivel ezen szabályozás a közlekedési szabálysértések között
nem került szabályozásra. A szabályozás hatásköre az önkormányzatok jogosultsága:

12. §
…
(2)
A közösségi együttélés szabályait megsérti, aki Kismaros Község belterületén található közterületi zöldfelületen
a nap bármely szakában gépjárműjével parkol. Nem sérti meg a közösségi együttélés ezen szabályát azon ingatlan
tulajdonosa, aki az ingatlana előtt található közterületi zöldterületre parkol a gépjárművével.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságtól/Képviselő-testülettől, hogy a közösségi együttélés alapvető
szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló új rendeletet elfogadni, valamint
Kismaros Község Önkormányzat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló 14/2013. (VIII.29.) számú önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezni.
szíveskedjék
DÖNTÉSI JAVASLAT (BIZOTTSÁG)
Határozati javaslat
A PÜTB …/2021. (….) sz. határozata
a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
szóló új rendeletet elfogadásáról, valamint Kismaros Község Önkormányzat a közösségi együttélés
alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 14/2013. (VIII.29.) számú
önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről
Kismaros Község Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága az
előterjesztéssel egyetért és javasolja a képviselő-testületnek a közösségi együttélés alapvető szabályairól,
valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló új rendeletet elfogadását az
előterjesztéssel egyezően, valamint Kismaros Község Önkormányzat a közösségi együttélés alapvető
szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 14/2013. (VIII.29.) számú
önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezését.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2021.09.20.

Kismaros, 2021. 09.06.

Neubauer Rudolf
polgármester

1. számú melléklet

Kismaros Község Önkormányzat
…../2021. (XI…….) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól
és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4) bekezdés d.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében az alábbi rendeletet alkotja:
I. fejezet
Első rész
Általános rendelkezés
1. §
(1)
E rendelet hatálya kiterjed a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokra, valamint a
magatartások elkövetőivel szembeni pénzbírság kiszabásának szabályaira.
(2)
E rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetre, aki Kismaros Község közigazgatási területén az e rendeletben foglalt szabályokat megsérti.
Második rész
Értelmező rendelkezések
2. §
(1)
E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás az a
tevékenység vagy mulasztás, vagy jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló magatartás, amely
szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, azt
sérti, vagy veszélyezteti, és amelyhez a képviselő-testület e rendeletében jogkövetkezményt rendel (a
továbbiakban: közösségellenes magatartás).
(2)
Nem állapítható meg a közösségi együttélés szabályait sértő magatartás megvalósulása, ha a
tevékenységgel mulasztással vagy jogellenes állapot fenntartásával szabálysértés vagy bűncselekmény valósul
meg, vagy a tevékenység, mulasztás vagy jogellenes állapot fenntartása esetére más jogszabály közigazgatatási
bírság alkalmazását írja elő.
Harmadik rész
Eljárási szabályok
3.
§
A közösségellenes magatartással összefüggő önkormányzati hatósági eljárás lefolytatása és a közigazgatási
bírság kiszabása – átruházott hatáskörben – első fokon a jegyző hatáskörébe tartozik.
4. §
(1)
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közigazgatási hatósági eljárás
bejelentés vagy a hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján kizárólag hivatalból indul, mely akkor sem
minősül kérelemre indult eljárásnak, ha azt természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet jelenti be.
(2)

A közigazgatási hatósági eljárás
a. valamely cselekménnyel megvalósuló, közösségellenes magatartás esetén a cselekmény

elkövetésétől,
b. mulasztásban megnyilvánuló közösségellenes magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló
határidő lejártától,
c. jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló közösségellenes magatartás esetén a jogellenes
állapot észlelésétől számított 6 hónapon belül indítható meg.
(3)
Az eljárás lefolytatására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben meghatározott eltérésekkel. 2
Negyedik rész
A közösségi együttélés szabályainak megsértése esetén alkalmazható szankciók
5. §
(1)
Az e rendeletben meghatározott közösségi együttélés szabályainak megsértőjével szemben ötvenezer
forintig terjedő helyszíni bírság, illetve természetes személyek esetén kétszázezer forintig, jogi személyek és
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírság szabható
ki.
(2)
Az (1) bekezdésben meghatározott közigazgatási bírságot az elkövető az első fokú határozat
közlésétől számított 30 napon belül kell megfizetni. A helyszíni bírság megfizetésére a helyszíni bírság
átvételének napjától számított 15 nap áll rendelkezésre.
(3)

A helyszíni bírság legkisebb mértéke 5.000,-ft.

(4)
A közigazgatási bírság mértékének meghatározása az alábbi szempontok figyelembe vételével
történik:
- érvényesíteni kell a fokozatosság követelményét,
- figyelembe kell venni a közösségellenes magatartás súlyát, valamint az elkövető személyi körülményeit
annyiban, amennyiben azok a hatóság rendelkezésére álló adatokból megállapíthatók,
- súlyosbító körülményként kell értékelni, ha az elkövetőt korábban e rendelet alapján már
szankcionálták
(5)
A pénzbírság kiszabása előtt, a bírság kiszabása helyett, különösen a közösségellenes magatartása
csekély súlyára tekintettel figyelmeztetés alkalmazható, ha ettől az intézkedéstől kellő visszatartó hatás
várható. a közösségi együttélés szabályainak megsértőjével szemben. Az eljáró hatóság egyidejűleg felhívja a
szabályok betartására, határidő tűzésével felhívja az adott cselekmény megszüntetésére, a jogszerű állapot
helyreállítására. Amennyiben a felhívásban meghatározott határidő eredménytelenül telik el, abban az esetben
az (1) bekezdésben meghatározott jogkövetkezményt kell alkalmazni.
(6)
A 6. §, 7. § (1) 4.pontja (2) bekezdésében a 8.§ (1) 4. pontja, a (2) és (3) bekezdésében, a 11.§. (1), (2),
(3) bekezdésében és a 12.§ (1) és (2) bekezdésében meghatározott szabályok megsértése esetén a közterületfelügyelő helyszíni bírságot szabhat ki.

II. fejezet

A közösségellenes magatartások
Kereskedelem és szolgáltatás terén megvalósított jogellenes magatartás
6. §
Közösségellenes magatartást követ el, aki
a) közterületen jogosulatlanul árul, árusít,
b) vendéglátóipari előkertet, teraszt közterületen létesít, és
c) az általa üzemeltetett üzletben a bejelentett nyitvatartási időtől eltérően folytatja a tevékenységet.
Állattartás
7. §
(1) A közösségi együttélés szabályait megsérti az az állattartó, aki
1. nem gondoskodik az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról,
szökésének megakadályozásáról,
2. az állatok tartására szolgáló helyiséget nem takarítja, indokolt esetben nem szagtalanítja vagy
fertőtleníti, nem gondoskodik rendszeresen a rovarok és rágcsálók irtásáról,
3. bármilyen állatot oly módon tart, hogy az állat a közterületeket beszennyezi,
4. kedvtelésből tartott, vagy haszonállat ürülékét az állattartó a közterületről nem távolítja el,
5. az állattartás során az állat más ingatlanra való átjutását nem akadályozza meg,
6. az állatot elhagyja,
7. az ingatlanán három kutyánál, öt macskánál többet tart, és az állatok zavarják a szomszédos
ingatlanok tulajdonosait
(2) Kismaros község belterületén ebet póráz nélkül sétáltatni tilos.
Köztisztaság
8 §
(1) A közösségi együttélés szabályait megsérti az az ingatlan tulajdonos, -használó, aki
1. az ingatlana tisztán tartásáról nem gondoskodik. A lakó- és emberi tartózkodásra szolgáló
épületek közös használatú részének (kapualj, folyosó, terasz, padlás, közös illemhely, stb.) tisztán
tartásáról nem gondoskodik.
2. az ingatlana tisztán tartásával kapcsolatos alábbi feladatokat nem végzi el:
a) az ingatlan szeméttől történő megtisztítása, rendben tartása,
b) az ingatlan tisztán tartása, kaszálása, gyommentesítése a járda és úttest fölé benyúló ágak,
bokrok megfelelő nyesése, a kert megművelése,
3. nem gondoskodik az ingatlanon belül a rendszeres rovar- és rágcsálóirtásról,
4. nem gondoskodik az ingatlan előtti járdának, (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a
járda vagy az ingatlan határ melletti zöld sáv úttestig terjedő teljes területének a gondozásáról,
tisztán tartásáról, szemét- és gyommentesítéséről, hó- és síkosság mentesítéséről. Amennyiben az
ingatlannak két közúttal is érintkezése van, a fenti feladatok mindkét irányra vonatkoznak.
(2) A közösségi együttélés szabályait megsérti:
1. az intézmények, szórakozóhelyek, vendéglátóipari egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek,
kirakatok és más elárusítóhelyek üzemeltetője, aki nem gondoskodik az üzlet előtti járdaszakasz
tisztán tartásáról, a hó- és síkosság mentesítéséről, a zárás előtt a szemét összetakarításáról.
2. a közterület rendeltetésétől eltérő célokra (árusítás stb. céljára) történő használat esetén a
használó, amennyiben a közvetlen környezetét nem tartja tisztán. A közterület ilyen célokra
történő használatát követően a használó a közterületen az árusításból keletkezett hulladékot nem
gyűjti össze, és eltávolításáról nem gondoskodik.

3.

közterületen rendezett vásár, sport és egyéb rendezvény tartása idején a rendezvény szervezője,
ha nem gondoskodik a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról,
üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a területnek és közvetlen
környezetének tisztán tartásáról, továbbá a terület eredeti állapotban való visszaadásáról.

(3) A közösségi együttélés szabályait megsérti aki
1. közterületen szemetet, hulladékot nem az erre rendszeresített és felállított hulladékgyűjtőben
helyezi el, valamint a temetőnél kihelyezett hulladékgyűjtőbe (konténerbe) nem a temetőből
származó hulladékot helyez el,
2. a hulladékot a gyűjtés, begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon, a közterületen engedély
nélkül felhalmozza, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezi, kezeli.
3. dugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot, tárgyat a közcsatorna víznyelőjébe,
csapadékelvezető csatornába vagy árokba szórja, önti, vagy bevezeti.
4. állati tetemet, valamint olyan szerves vagy szervetlen anyagot, amely a környék levegőjét
szennyezheti, a szomszédos terület lakóinak egészségét veszélyezteti közterületen, vagy
magánterületen elhelyez,
5. állatot közterületen, nem a kijelölt helyen legeltet.
6. közterületi gyűjtőedényzetből hulladékot kiönt, válogat, szétszór.
7. közterületen, zöldterületen lévő növényeket (fa, díszcserje stb.) megrongál, csonkít, leszakít.
Zajvédelemmel kapcsolatos szabályok
9. §
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg az, aki
a) zajjal járó építési, bontási tevékenységet végez munkanapokon 19.00 és másnap 07.00 óra,
szombaton 9 óra előtt és 18.00 óra után,
valamint vasárnap és munkaszüneti napon a nap bármely szakában,
b) zajjal járó zöldfelület-fenntartással kapcsolatos tevékenységet végez munkanapokon 19.00
és másnap
szombaton 9 óra előtt és 18.00 óra után,
valamint vasárnap és munkaszüneti napon 10.00 óra előtt és 12.00 után,
c) vendéglátó üzlet kerthelyiségében, teraszán, valamint bármely magántulajdonban lévő
ingatlan kerthelységében hangosító berendezést üzemeltet 22.00 óra után.”
Közterület használat
10. §
A közösségi együttélés szabályait megsérti, aki Kismaros Község Önkormányzatának a közterület
használatáról, védelméről és a használat díjáról szóló 6/2016.(IV. 29.) Ök. rendeletben foglaltakat megszegi,
közterületet rendeltetésétől eltérően engedély nélkül, vagy az engedélyben foglalt feltételektől eltérő módon
használ.
A helyi környezet védelme
11. §
(1) A közösségi együttélés szabályait megsérti:
1. aki a felszíni vízfolyásokba szennyvizet, szennyező anyagot juttat.
2. aki vízfolyást, patakmedret, nyílt csapadékvíz elvezető árkot beszennyez, ezekbe, valamint
ezek partjaira hulladékot, törmeléket lerak.
3. aki kommunális szennyvizet közterületi csatornába engedély nélkül bevezet.
4. aki közterületre, csapadékcsatornába, patakba, vízfolyásba szennyvizet vezet, kibocsát (még
tisztítás után is).

5.

aki a csapadékvizet közterületre, közútra vezeti, tereli, amennyiben a víz elvezetése egyéb
módon nem megoldható, illetve már megszerzett jog esetén, akkor, ha ezzel magán, állami
vagy önkormányzati vagyonban kárt nem okoz.

(2) A közösségi együttélés szabályait megsérti aki:
1. nyílt téren és bármilyen berendezésben veszélyesnek minősülő hulladékot, vagy égetése
során veszélyessé minősülő anyagot éget (műanyagok, gumi, fáradt olaj, vegyszeres és
festékes göngyöleg, gyógyszermaradványok, szárazelem).
2. szeles és száraz időben látótávolságot korlátozó módon hulladékot éget és tüzet gyújt.
3. a szabadban tüzet gyújt vagy tüzelőberendezést használ oly módon, hogy az a környezetére
tűz- vagy robbanásveszélyt jelent.
(3) A közösségi együttélés szabályait megsérti, aki a fákat és egyéb növényeket rongálja, pusztítja, beszennyezi.
(4) A közösségi együttélés szabályait megsérti, aki Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testületének a
helyi környezetvédelemről és köztisztaság helyi szabályairól szóló 7/2013.(IV. 11.) Ök. rendeletében
foglaltakat megszegi, illetve nem tartja be.
A közterületek rendje
12.
§
(1) A közösségi együttélés szabályait megsérti, aki közterületen
1. az utcai bútorokat, berendezéseket (ideértve a kerti padokat, virágtartó edényeket, vízvételi
helyeket is) rendeltetésellenesen használja, felállítási helyükről elmozdítja
2. a fák törzsét, ágait hirdetés céljára, kötél vagy kábel rögzítésére igénybe veszi
3. élő növényt vagy annak részeit (virág, termés, lomb) begyűjti
4. szeszes italt fogyaszt
5. használaton kívüli járművet (roncsautók), valamint egyéb eszközöket, tárgyakat közterületen
tárol
(2) A közösségi együttélés szabályait megsérti, aki Kismaros Község belterületén található közterületi
zöldfelületen a nap bármely szakában gépjárműjével parkol. Nem sérti meg a közösségi együttélés ezen
szabályát azon ingatlan tulajdonosa, aki az ingatlana előtt található közterületi zöldterületre parkol a
gépjárművével.
(3) A közösségi együttélés szabályait megsérti, aki Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testületének a
közterület használatáról, védelméről és a használat díjáról szóló 6/2016.(IV. 29.) Ök. rendeletében foglaltakat
megszegi, illetve nem tartja be.
A kötelező közszolgáltatások igénybe vétele
13.
§
(1) A közösségi együttélés szabályait megsérti, aki
1. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatást nem veszi igénybe, illetve
nem a szolgáltató által nyújtott szolgáltatást veszi igénybe
2. szándékos vagy gondatlan magatartásával környezetterhelést okoz
3. települési szilárd hulladékkal kapcsolatos szolgáltatást jogosulatlanul végez
4. települési szilárd hulladékot felhalmoz, elás
5. települési szilárd hulladékot közterületre vagy más ingatlanára helyez
6. a gyűjtőedényekbe zöld hulladékot (falevelet, füvet, lemetszett ágakat, gallyakat stb.), folyékony,
mérgező, robbanásveszélyes vagy más olyan anyagot helyez, amely veszélyeztetheti a szolgáltatást végző
dolgozók vagy mások életét, testi épségét, egészségét vagy a szállító jármű megrongálódását
eredményezheti

7. a hulladékgyűjtő edényt nem az előírásoknak megfelelően tárolja, használja
8. a közszolgáltatás díjfizetési kötelezettségének megállapítására vonatkozóan valótlan adatot közöl
9. a települési szilárd hulladék elszállítását vagy eredetét nem tudja igazolni
10. a közszolgáltatási díjat nem fizeti meg
11. települési szilárd hulladékot, vagy bármilyen anyagot Kismaros közigazgatási területére illetéktelenül
beszállít.
(2) A közösségi együttélés szabályait megsérti, aki Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testületének a
települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és közszolgáltatási díj megállapításáról
szóló 5/2013.(II. 22.) Ök. rendeletében foglaltakat megszegi, illetve nem tartja be.
Záró rendelkezések
14.

§

(1)
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben meghatározott
módon gondoskodik
(2)
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kismaros Község Önkormányzat a közösségi
együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 14/2013. (VIII.29.)
számú önkormányzati rendelete
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