
Jobbágyi Község Önkormányzata  
16/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete  

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésének jogkövetkezményeiről  
 

 
 

Jobbágyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésének jogkövetkezményeiről az 
alábbi rendeletet alkotja. 
 
 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

 
1. A rendelet hatálya 

 
1. § 

 
(1) E rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezetre, aki vagy amely Jobbágyi község közigazgatási területén e 
rendeletben meghatározott, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes 
magatartást követ el. 

(2) E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés szabályai a közösség érdekében 
meghatározott azon szabályok összessége, amelyek a békés együttélést, a lakosság 
nyugalmát biztosítják. 

(3) E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző 
magatartás az a tevékenység vagy mulasztás, amely bűncselekménynek vagy 
szabálysértésnek nem minősül, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, és e 
rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartásként határoz 
meg. 

 
2. Eljárási rendelkezések 

 
2. § 

 
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt induló 

eljárás lefolytatása tekintetében a képviselő-testület a hatáskör gyakorlását első fokon a 
jegyzőre ruházza át. 

(2) E rendeletben foglaltak betartását a Jobbágyi Polgármesteri Hivatal erre feljogosított 
ügyintézői ellenőrzik. 

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt közigazgatási 
hatósági eljárást bejelentésre vagy hivatalból a hatóság észlelése alapján kell lefolytatni. 

 
 



 

 

 

 

3. § 
 
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt induló 

eljárás lefolytatására – az e rendeletben foglalt eltérésekkel – a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás elkövetőjével szemben 
közigazgatási hatósági eljárás a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző 
magatartás hivatalból vagy bejelentés alapján történő észlelésétől számított 30 napon 
belül indítható meg. 

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait be nem tartóval szemben a hatósági 
ellenőrzés során a Ket. 94. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felhívás adható. 

 
4. §  

 
(1) E rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző 

magatartás elkövetőjével szemben 
a) természetes személy esetében maximum 100.000 Ft-ig, 
b) jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében maximum 

1.000.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki. 
(2) Közigazgatási bírság kiszabása helyett figyelmeztetés alkalmazható, ha a cselekmény az 

elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú és az elkövető személyi 
körülményeire is figyelemmel a figyelmeztetéstől kellő visszatartó hatás várható. 

(3) A közigazgatási bírság mértékét a Ket. 94/A. § (1) bekezdésének figyelembe vételével 
kell megállapítani. 

 
II. Fejezet 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások 
 

3. A helyi környezet védelmével kapcsolatos szabályok megszegésére 
 vonatkozó magatartások 

 
5. §  

 
(1) Közösségi együttélés szabályait sértő magatartást követ el az az ingatlan tulajdonos 

(kezelő, használó), aki a házhoz vagy telekhez kapcsolódó járdaszakasz és nyílt 
vízelvezetésű árok, vagy a zöld sáv teljes területének a tisztán tartásáról, a járda hó 
eltakarításáról és síkosság-mentesítéséről, továbbá a járda és a járműsáv közötti 
kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, szemét- és 
gyommentesítéséről, fák és bokrok meglétekor a kerítés (telek, járdavonal) mellett - 
rendszeres nyeséssel – 2,5 m széles és 2,2 m magas szabad űrszelvényt biztosításáról 
nem gondoskodik. 

(2) Közösségi együttélés szabályait sértő magatartást követ el, aki 
a) erdőkben, parkokban, közterületi zöldövezetben hulladékot lerak, 
b) parkot, sétányt, játszóteret és egyéb más zöldterületet meg nem engedett módon 

vagy célra használ, 
c) közterületen, valamint a közhasználatú és egyéb zöldterületen, illetve közkifolyónál, 



 

 

 

 

közkútnál járművet mos, 
d) nyílt téren, illetve hatósági engedéllyel nem rendelkező berendezésben veszélyes 

hulladékot éget el (műanyagok, gumi, olaj, festékek, gyógyszerek, elemek stb.), 
e) akár emberi hanggal, akár hangszerrel, vagy más technikai és egyéb eszközzel a 

köznyugalmat és közcsendet sértő zajt okoz. 
 

4. Avar és kerti hulladék égetésével kapcsolatos szabályok megszegésére 
 vonatkozó magatartások 

 
6. §  

 
Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki 

a) avart és kerti hulladékot nem hétfői és pénteki napokon 6.00 – 21.00 óra között 
éget, 

b) avart és kerti hulladékot tűzgyújtási tilalom időtartama alatt, vagy nagyon szeles, 
ködös, párás időben éget, 

c) avar és kerti hulladék között kommunális vagy ipari eredetű hulladékot (pl. PVC, 
gumi, veszélyes hulladék, stb.) éget, 

d) avart és kerti hulladékot közterületen – kivéve a Lakótelep területét – éget. 
 

5. A temető rendjével kapcsolatos szabályok megszegésére 
 vonatkozó magatartások 

 
7. §  

 
Közösségi együttélés szabályait sértő magatartást követ el, aki 

a) a temetőben a hely csendjének, a kegyeletnek nem megfelelő magatartást tanúsít, 
b) a temető épületeit és azok tartozékait (sírok és síremlékek, parkok és azok 

növényzetének, stb.) megrongálja, beszennyezi, 
c) a sírhelyek gondozása során keletkező hulladékot a nem a hulladékgyűjtő 

konténerbe helyezi el, 
d) a temetőben vagy a temetőben elhelyezett hulladékgyűjtő konténerben nem a sírhely 

gondozása során keletkező hulladékot helyez el. 
 

6. A közterületek jelölésével és a házszámozás rendjével kapcsolatos szabályok 
megszegésére vonatkozó magatartások 

 
8. §  

 
Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, 

a) az az ingatlantulajdonos (használó, kezelő), aki a házszámtábla beszerzéséről, 
kihelyezéséről, szükség szerinti cseréjéről, megrongálódása esetén pótlásáról és 
karbantartásáról nem gondoskodik,  

b) aki közterületi névtáblát eltávolít, eltakar, vagy bármely más módon a tájékoztató 
jellegét megszüntetni. 

 
 



 

 

 

 

7. A címer és zászló használatával kapcsolatos szabályok megszegésére 
 vonatkozó magatartások 

 
9. §  

 
Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki Jobbágyi Község 
Önkormányzatának a címer és zászló használatáról szóló 4/2009. (II. 13.) önkormányzati 
rendelet alapján a címert vagy a zászlót jogosulatlanul használja fel vagy a használatra 
vonatkozó engedélytől eltérő módon állítja elő, illetve hozza forgalomba. 

 
III. Fejezet 

Záró rendelkezések 
 

10. § 
 

(1) E rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba. 
(2) Rendelkezéseit a hatályba lépést követően elkövetett közösségi együttélés alapvető 

szabályaiba ütköző magatartások esetén kell alkalmazni. 
 
 
 
                   Schoblocher István Dr. Tóth Renáta 
 polgármester jegyző 
 
 

 
 

 


