
Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
18/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ennek megszegésének 
következményeiről. 

 

Körösladány Város Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

 
I. Fejezet 

Általános rendelkezések 
 

1. A rendelet hatálya 
 

1.§ 
 

(1) E rendelet hatálya kiterjed a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokra, 
valamint a magatartások elkövetőivel szembeni pénzbírság kiszabásának szabályaira. 
(2) E rendeletben foglaltakat Körösladány Város közigazgatási területén 14. életévét betöltött 
természetes személy, jogi személy és jogi személyiség nélküli szervezet által elkövetett közösségi 
együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokra kell alkalmazni. 

(3) Nem állapítható meg a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás, ha az adott 
tevékenységgel, mulasztással vagy jogellenes állapot fenntartásával szabálysértés, bűncselekmény 
valósul meg, vagy melyre más jogszabály közigazgatási bírság alkalmazását írja elő. 

 
2. Eljárási rendelkezések 

 
2.§ 

 
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt lefolytatott eljárás során a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a 
továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni, az e rendeletben meghatározott eltérésekkel. 

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatti eljárás kizárólag hivatalból 
indítható, amely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a tiltott, közösségellenes 
magatartást természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
jelenti be. 

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértőjével szemben közigazgatási hatósági 
eljárás megindítására vonatkozó határidőket a Ket. 94/A. § (2), (3) bekezdése alapján kell 
megállapítani. 

(4) Az e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértőjével 
szemben magánszemély esetében ötezer forinttól ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, 
illetve ötezer forinttól kettőszázezer forintig, jogi személy esetében ötezer forinttól - kettőmillió 
forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki. 

(5) A kiszabásra kerülő pénzbírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni 

a) a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése súlyát és a felróhatóság mértékét, 

b) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat az erre vonatkozó 
felszólításra igazolja. 

(6) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt kiszabott közigazgatási bírságot 
Körösladány Város Önkormányzata 11733065-15344777-03610000 számú közigazgatási bírság 
alszámlájára kell befizetni. 



(7) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt helyszíni bírság kiszabására a 
polgármesteri hivatal jegyzője, valamint közterület-felügyelője és mezőőre jogosult. 

(8) Közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt a közigazgatási hatósági eljárás 
lefolytatása és a cselekmény elbírálása a jegyző hatáskörébe tartozik, jogorvoslat iránti kérelmet az 
illetékes közigazgatási bírósághoz lehet benyújtani. 

(9) A közigazgatási bírság meg nem fizetése esetén a Ket. végrehajtásra vonatkozó rendelkezéseit 
kell alkalmazni. 

 
3. Értelmező rendelkezések 

 
3.§ 

E rendelet alkalmazásában: 
Közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló 
terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként 
szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és 
kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat. 

Közhasználatú zöldterület: közpark, közkert, díszkert, sétány, játszótér, utcai fasor és az azt kísérő 
zöldsáv. 

 
II. Fejezet 

EGYES KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIT MEGSÉRTŐ 
MAGATARTÁSOK 

 
4. A Város jelképeinek használatával kapcsolatos magatartások 

 
4.§ 

 
A közösségi együttélés alapvető szabályait megsérti, aki az önkormányzat jelképeit 
jogosulatlanul, az engedélytől eltérő vagy a közösséget sértő módon használja fel. 
 

5. Házszámtáblák elhelyezésével kapcsolatos magatartások 
 

5.§ 
 

A közösségi együttélés alapvető szabályait megsérti azon ingatlan tulajdonosa, használója, akinek 
az ingatlanán a házszám hiányzik, vagy nem látható. 
 
6. Közterület használatával, valamint az épített örökség helyi értékeinek védelmével kapcsolatos 

magatartások 

 

6.§ 
 

A közösségi együttélés alapvető szabályait megsérti, aki: 

 közhasználatra szolgáló parkot, ligetet, sétányt, játszóteret a házirendben foglaltaktól 
eltérően, illetve rendeltetéstől eltérő módon vagy célra használja, 
 közterületen, közúthoz, járdához csatlakozó átjárót, bejárót, parkolót, illetve árkon 
keresztül hidat, átjárót engedély nélkül létesít, vagy a helyi közútkezelői hozzájárulással 
engedélyezett tervektől eltérően valósítja meg. 
 fán, nem hirdetést szolgáló köztéri berendezésen (pl. útbaigazító tábla), 
 műemléken, helyi védelem alatt álló épületen, középületen, azok kerítésein, 



 autóbusz váró felépítményein 
 hirdetést, reklámtáblát helyez el. 
 a közterülettel érintkező ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) a közterület részét 
képező pázsit és gyepfelület valamint járda ingatlan előtti teljes felületének folyamatos 
tisztántartását, rendbetételét az út szegélyéig vagy széléig nem biztosítja, valamint az ott 
keletkezett hulladékot nem szállítja el, 
 a közterülettel érintkező ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) a járdaszakasz melletti 
nyílt árok és műtárgyainak folyamatos tisztán tartását, gondozását, a csapadékvíz zavartalan 
lefolyását akadályozó anyagok, hulladékok eltávolítását, az ott keletkezett hulladék elszállítását, a 
bejárók, árkok feletti átjárók tisztán tartását, valamint karbantartását nem végzi el. 
 közterületen lévő belvíz elvezető árkot betemet, illetve az árkok vízlefolyását gátolja. 
 aki az alábbi telepítési távolságokra vonatkozó előírásokat nem tartja be: 

o 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs-, és egyéb bokor (élősövény) 
esetében a legkisebb ültetési távolság az ingatlan határától 0,5 méter; 

o szőlő, valamint 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs és egyéb fa esetében a 
legkisebb ültetési távolság az ingatlan határától 1 méter; 

o 3 méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fa, valamint gyümölcs- és egyéb 
bokor (élősövény) esetében a legkisebb ültetési távolság az ingatlan határától 2 
méter. 

 az ingatlana előtti közterület kivételével, élő növényekről növényi részeket (virágokat, 
leveleket, terméseket stb.) leszed, – a lehullott növényi részeket kivéve – a közterületről begyűjt. 
 gépjármű és egyéb tárgyak vizes, illetve mosószeres takarítását, mosását közterületen, 
közkifolyóról végzi. 
 védett, vagy közhasználatú zöldterületre – rendezvények időtartamának kivételével – 
járművel ráhajt, azon parkol, várakozik. 
 a hóeltakarítást úgy végzi, hogy 

 a folyamatos gépjármű- és gyalogosforgalmat akadályozza, 

 hórakást buszmegállóban, kapu- és kocsibejáróban, gyalogátkelőhelyen, 
útkereszteződésben helyez el. 

 az eb, vagy haszonállat tartási helyéről más magánterületre való átjutását nem akadályozza 
meg, 
 közterületen állatot legeltet, 
 az ingatlanán elhelyezkedő növényzet a szomszédos ingatlant veszélyezteti, és ezt nem – 
felszólítást követően sem – szünteti meg. 

 avar és kerti hulladékok nyílt téren történő égetését nem a rendeletben foglaltak szerint 
végzi. 

 
7. A temetők és a temetkezés rendjével kapcsolatos magatartások 

 
7.§ 

 
A közösségi együttélés alapvető szabályait megsérti, aki 
a) a temetőből a nyitvatartási idő leteltekor külön felszólítás ellenére sem távozik, 

b) a sírhelyek gondozása során keletkező hulladékot nem az arra kijelölt helyre helyezi, 

c) a temetőben állatot legeltet, szemetet lerak, kutyát - a vakvezető és szolgálati kutyák kivételével 
- , vagy más állatot a temetőbe bevisz, 

d) síremlék, vagy bármilyen jellegű építkezés esetén a kivitelező az építési munkák befejezésével a 
területet nem rendeltetésszerű állapotban adja vissza használatra, nem gondoskodik a törmelékek, 
anyagok eltakarításáról, 

e) nem tartja be a köztemetőben a közlekedéssel összefüggő előírásokat: 

- engedély nélkül gépjárművel közlekedik, 



- építési anyagok szállítási és tárolási szabályait megszegi, 

- temetői utak súlykorlátozását megszegi. 

 
8. A köztisztaság fenntartásával kapcsolatos magatartások 

 
8.§ 

 
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait megsérti, 
a) aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatást nem veszi igénybe, vagy 
nem a kijelölt Közszolgáltató által nyújtott szolgáltatást veszi igénybe, 

b) aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges 
bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, 

c) aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatást jogosulatlanul végez, 

d) aki a települési folyékony hulladék eredetét nem tudja igazolni, 

e) aki a települési folyékony hulladékot származási hely igazolása nélkül szállít, vagy fogad be a 
szennyvíztisztító telepre, 

f) aki közterületen rongálódott, hibás, balesetveszélyes, fedél nélküli piszkos, bűzös edényt helyez 
ki és tárol, 

g) aki a közterületre kihelyezett, valamint az ingatlanok közös használatú területeire elhelyezett 
hulladékgyűjtőket – ide tartoznak az utcai szemétgyűjtő edények, szelektív hulladékgyűjtő 
szigetek, társasházak kukái – rendeltetésétől eltérően használja, felhatalmazás nélkül elmozdítja, 

h) az az ebtartó, aki az eb sétáltatása során annak ürülékét nem szedi össze. 

 
 

9. Egyes gépjárművek önkormányzati közterületen tárolásával kapcsolatos magatartás 
 

9. § 
 

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait megsérti, aki engedély nélkül tárol a város közútjain 
1,5 tonna önsúly feletti gépjárművet, közúti szolgáltatást végző gépkocsit, mezőgazdasági 
haszonjárművet, illetve gépjármű, mezőgazdasági haszonjármű szerelvényét, utánfutó 
vontatmányt, 17 órától reggel 6 óráig. 
(2) Nem minősül tárolásnak a megállás, valamint az árurakodás időtartama, továbbá a 
személygépkocsi éjszakai parkolása. 

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait megsérti, aki érvényes hatósági jelzés nélküli 
(forgalomból kivont) járművet 15 napnál hosszabb ideig engedély nélkül közterületen tárol. 

 
10. Zajjal kapcsolatos magatartás 

 
10. § 

 
(1) A közösségi együttélés szabályait megszegi, az aki a magántulajdonú építményben zajjal járó, 
jelentős építési és bontási, kivitelezési tevékenység – a közvetlen veszélyelhárítástól eltekintve – 
végez, és nem rendelkezik környezetvédelmi hatóság által kiadott felmentéssel, 

a) munkanapokon 22.00 óra és 6.00 óra között, 
b) szombat, vasárnap, munkaszüneti és ünnepnapokon 0.00-7.00 óra és 18.00-
24.00  óra között. 

(2) A közösségi együttélés szabályait megszegi, az aki kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással 
kapcsolatos, zajt keltő tevékenységet folytat (pl. robbanómotoros fűnyírás, motoros fakivágás, 
kerti traktor működtetése), 



a) munkanapokon 22.00 óra és 6.00 óra között, 

b) szombat, vasárnap, munkaszüneti és ünnepnapokon 0.00-7.00 óra és 18.00-24.00 óra 
között. 

(3) A közösségi együttélés szabályait megszegi az aki, meglévő lakóépületben (társasházban) 
úgy végez zajos felújítási munkákat – különösen a falvésés, ütvefúrás –, hogy nem a 
házirendben meghatározott időhatárokon belül végzi, illetve erről előre nem értesíti előzetesen 
a közös képviseletet ellátó személyt, az érintett jogi- és magánszemélyeket. E rendelkezés alól 
kivételt képeznek a közvetlen veszélyelhárításra irányuló munkák (például: csőtörés 
megszüntetése). 
(4) A közösségi együttélés szabályait megszegi az aki, pirotechnikai terméket szabadtéren 22.00 
óra után engedély nélkül használ. Kivételt képez az állami, önkormányzati ünnepi és a külön 
jogszabályban szabályozott szilveszteri tűzijáték időtartama. 
(5) A közösségi együttélés szabályait megszegi az aki, a hangerősítő, zajkibocsátó rendszerrel 
üzemelő riasztó berendezésével indokolatlanul, folyamatosan zajt okoz.  
(6) A közösségi együttélés szabályait megszegi az aki, a helyhez kötött hangerősítő berendezést 
alkalmazva, nem előadói tevékenységhez kapcsolódó szabadtéri műsorszórást végez 22.00 és 
10.00 óra között. 
(7) A közösségi együttélés szabályait megszegi az aki, mobil szabadtéri hangerősítő berendezést 
naponta 20.00 és 10.00 óra között üzemeltet, továbbá a berendezés üzemeltetésére nem 
szerezte be Körösladány Város Önkormányzatának Jegyzője engedélyét. 
(8) A közösségi együttélés szabályait megszegi az aki, mobil szabadtéri hangerősítő berendezést 
használ a temető területétől mért 200 m-es távolságon belül, továbbá munkanapokon az 
önkormányzat és intézményei épületeitől mért 200 m-es távolságon belül, illetve a temetés ideje 
alatt a Dévaványai, Rákóczi u. és a Hunyadi és Kinizsi utcák által határolt területen. 
(9) A közösségi együttélés szabályait megszegi az aki, szabadtéri koncertet tart – az állami, 
valamint az önkormányzat által szervezett ünnepségek programjához kapcsolódó koncertek és 
Körösladány Város Önkormányzata által jóváhagyott rendezvények kivételével, úgy hogy arra 
nem szerzi be Körösladány Város Önkormányzat Jegyzőjének engedélyét. 
 

III. Fejezet 

Záró rendelkezések 

11.§ 

 

Ez a rendelet 2016. december 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 7/2009. 
(VI.25.) ÖR. sz. rendelet 7. §-a, valamint a 2/2016.(II.12.) ÖR. sz. rendelet 5. §-a, és 1-2 
melléklete. 
 
Körösladány, 2016. november 29. 
 
 
 

Kardos Károly  Ilyés Lajos  

                            polgármester                                 jegyző 

 
Jelen rendeletet a mai napon kihirdettem: 

 

Körösladány, 2016. november 30. 

 

                                                                                                        Ilyés Lajos 

                                                                                                          jegyző 


