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Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
9/2016. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről 

 
Lovászpatona Község Önkormányzata 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 és a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a követkőket rendeli el: 

1. Általános rendelkezések 
 
1. § (1) A rendeletet hatálya a Lovászpatona község közigazgatási területén a jelen 

rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást 
(továbbiakban: cselekmény) cselekvéssel, mulasztással vagy jogellenes állapot fenntartásával 
megvalósító 14. életévüket betöltött természetes személyekre, jogi személyekre, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre (továbbiakban: elkövető) terjed ki. 

 
(2) A rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén nem alkalmazható, amelyeket 

magasabb szintű jogszabály bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősít, vagy 
közigazgatási bírsággal szankcionál. 

 
2. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt közigazgatási 

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

 
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások elévülésére, annak 

feltételeire a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 
évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) rendelkezései irányadók. 

 
3. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közigazgatási 

hatósági eljárás lefolytatására, és a cselekmény elbírálására a Képviselő-testület átruházott 
hatáskörében a jegyző jogosult. 

 
 (2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szembeni 

eljárásra egyebekben a Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
4. §  (1) A rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartás elkövetőjével szemben 
           a) természetes személy elkövető esetén 5.000 forinttól 50.000 forintig, 

b) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet elkövető esetén 
5.000 forinttól 100.000 forintig 

terjedő közigazgatási bírság (továbbiakban: bírság) szabható ki. 
 
(2) A közösségi együttélési szabályok megsértésére irányuló magatartásokról, és azok 

elkövetőiről az Önkormányzat nyilvántartást vezet (továbbiakban: nyilvántartás).  
 
(3) A bírság mértékének megállapítása során figyelembe kell venni: 
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         a) a közösségi együttélési szabályok megsértésének súlyát, 
b) a nyilvántartás adatai alapján a cselekmény ismétlődését és gyakoriságát, ebből 

fakadóan érvényesíteni kell a fokozatosság elvét, 
         c) az elkövető vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait. 
 
(4) Korlátozottan cselekvőképes személlyel szemben közigazgatási bírság kiszabásának 

pedig akkor van helye, ha önálló jövedelemmel rendelkezik, vagy önként vállalja a 
közigazgatási bírság megfizetését. 

 
(5) Az elkövető eljárási képességére, szükség szerinti képviseletére a Ket. szabályai 

értelemszerűen irányadók. 
 
(6) Amennyiben a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás csekély súlyú, a 

cselekmény elkövetője az elkövetést megelőző egy évben a településen nem valósított meg a 
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást, a személyi körülményei és a 
cselekmény elkövetésének körülményei alapján kellő visszatartó hatás várható, bírság helyett 
figyelmeztetés is alkalmazható. 

 
(7) Ha a közigazgatási bírság fizetésére kötelezett a fizetési határidő leteltét megelőzően 

bizonyítja, hogy az összeg meg nem fizetése neki nem róható fel, és hogy rajta kívülálló ok 
lehetetlenné teszi a határidőre való teljesítést, vagy az számára aránytalan nehézséget 
jelentene, kérelmére a jegyző legfeljebb 6 havi részletfizetési kedvezményt engedélyezhet.  

 
2. A község jelképeinek használatával kapcsolatos szabályok megsértése 

5. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki az 
önkormányzat jelképeit (címer, zászló, pecsét) jogosulatlanul, vagy az engedélytől eltérő 
módon használ. 
 

3. Utca- és házszámtábla elhelyezésével kapcsolatos szabályok megsértése 
 

6. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki 
 

a) az utcanév vagy házszámtábla elhelyezését a tulajdonában vagy használatában álló        
ingatlanon nem engedi meg, 
 

b) az elhelyezett utcanév vagy házszámtáblát megrongálja, beszennyezi, olvashatatlanná 
teszi, szövegét megváltoztatja vagy azt engedély nélkül eltávolítja 

 
4. Szeszesital közterületen történő fogyasztásának tilalma 

 
7. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg, aki 
közterületeken szeszesitalt fogyaszt. 
 

(2)  az (1) bekezdésben meghatározott közterületi szeszes ital fogyasztási tilalom nem 
vonatkozik a közterület használati engedéllyel rendelkező, vagy bejelentés alapján 
tartott rendezvények helyszínére. 
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(3)  az (1) bekezdésben foglalt magatartások jogkövetkezményeit a szabálysértésekről, a 
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló  2012. 
évi II. törvény 200. § (1) bekezdése a) pontja tartalmazza. 
 

5. Avar és kerti hulladék égetési tilalmával kapcsolatos szabályok megsértése 

8. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki Lovászpatona 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről  
szóló  önkormányzati rendeletében foglalt szabályokat nem tatja be. 

6. A köztisztasággal kapcsolatos szabályok megsértése 

9. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki Lovászpatona 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaság szabályait meghatározó 
önkormányzati rendeletében foglalt szabályokat nem tartja be. 

7. A közterületek rendeltetéstől eltérő használata 

10. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki: 

a) Lovászpatona közigazgatási területén lévő közterületet rendeltetésétől eltérő módon, a 
helyi önkormányzati rendeletben előírt hozzájárulás nélkül, attól eltérően, azt 
meghaladó mértékben használja, 

b) építési munkával kapcsolatos állványt, építőanyagot engedély nélkül helyez el, 
c) alkalmi és mozgó árusításra, javító-szolgáltató tevékenységet engedély nélkül végez, 
d) vendéglátó-ipari előkertet engedély nélkül alakít ki, 
e) a község közterületein és a parkolókban üzemképtelen gépkocsit tárol, 
f) tüzelőanyagot, építési anyagot családi házas illetve sorházas övezetekben 72 órát 

meghaladó időtartamra helyez el, 
g) a közterületen álló építményeken, épületek falán, kerítéseken – a rendeltetésszerűen 

hirdetésre szolgáló berendezések kivételével – hirdet, falragaszt, vagy reklámot 
elhelyez, az elhelyezett hirdetmények eltakarításáról nem gondoskodik. 

 

8. Záró rendelkezések 

11. § Ez a rendelet 2016. augusztus 1. napján lép hatályba. 

 
 
                     Pintér Imre                                                                           Horváth Mária 
                    polgármester                                                                              jegyző 
                              
                                              
Ez a rendelet kihirdetésre került 2016. július 25.  napján.          
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                                                                                                             Horváth Mária               
                                                                                                                        jegyző 


