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GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
12/2017. (V.30) sz. önkormányzati rendelete  

 
a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről 
a 15/2017. (IX.19.) sz. önkormányzati rendelet módosításaival egységes szerkezetben 

 
Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 8. § (2) bekezdésben foglalt 
feladat-körében, az Mötv. 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 
következőket rendeli el. 
 

I. Fejezet 
 

Általános rendelkezések 
 

1. A rendelet hatálya 
 

1. § 
(1) A rendelet hatálya Gáborján 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. Eljárási szabályok 

 
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. 
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4. § 
(1) A rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás 
elkövetőjével szemben  

a) természetes személy elkövető esetén 2.000 forinttól 150.000 forintig, 
b) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet elkövető esetén 5.000 
forinttól 2.000.000 forintig  

            terjedő közigazgatási bírság (továbbiakban: bírság) szabható ki. 
c)1 A Rendelet 9. §-ában szabályozott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartások vonatkozásában a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvényben 
szabályozott hulladékgazdálkodási bírság szabható ki. 

 
(2) A bírság kiszabására a Váncsodi Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási ügyintézője 
jogosult. 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: 

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) Ha a helyszíni intézkedés alkalmával az elkövető a jogsértést teljes mértékben elismeri, és 
- a cselekmény (3) bekezdésben foglalt szempontok alapján történő értékelése alapján - 
súlyosabb jogkövetkezmény alkalmazása nem indokolt, vele szemben a Váncsodi Közös 
Önkormányzati Hivatal igazgatási ügyintője helyszíni bírságot alkalmazhat. A helyszíni 
bírság mértéke – a (3) bekezdésben foglalt szempontok figyelembe vétele mellett - 2.000 
forinttól 50.000 forintig terjedhet. Az ügyintéző eljárása során a Ket. helyszíni bírságra 
vonatkozó rendelkezései alapján jár el.  

 
(5) A helyszíni bírságot 8 napon belül kell megfizetni az önkormányzat számlavezető 
pénzintézetének pénztárába. Ennek elmaradása esetén a Ket. szerinti végrehajtási eljárásnak 
van helye. Ha az ügyfél a jogsértést nem ismeri el, az igazgatási ügyintéző intézkedést tesz a 
közigazgatási eljárás lefolytatása érdekében. A kiszabott közigazgatási bírságot az elsőfokú 
határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül kell az elkövetőnek megfizetni az 
önkormányzat költségvetési számlájára. 
 
(6) Az elkövető eljárási képességére, szükség szerinti képviseletére a Ket. szabályai 
értelemszerűen irányadók.  
 
(7)2 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 
felhívás is alkalmazható. 
 
(8) 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 

                                                            
1 Módosította a 15/2017. (IX.19.) sz. önkormányzati rendelet 1. §. (1) 
2 Módosította a 15/2017. (IX.19.) sz. önkormányzati rendelet 1. §. (2) 
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lehetetlenné teszi a határidőre való teljesítést, vagy az számára aránytalan nehézséget 
jelentene, kérelmére a jegyző legfeljebb 6 havi részletfizetési kedvezményt engedélyezhet.   
 
 

II. Fejezet 
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások 

 
 

3. A környezetvédelemmel kapcsolatos szabályok megsértése 
 

5. § 
 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el: 
1. a közterületen kereskedelmi, szolgáltató tevékenységet folytató, aki a közterület 

tisztántartására irányadó szabályokat megszegi,  
2. a tulajdonos, üzemeltető, vagy használó, aki a tulajdonát képező, vagy általa használt 

ingatlan előtti, melletti járdaszakasz tisztításáról, a hóeltakarításról, síkosság 
mentesítéséről nem gondoskodik,  

3.3 aki a közterületen lévő, vagy oda időszakosan, hulladékszállítás céljából kihelyezett 
hulladékgyűjtő edényzetben – ideértve a lomtalanítás során kihelyezett hulladékot is – 
kutat, abból hulladékot válogat ki, 

4. az ingatlan tulajdonosa, használója, aki nem gondoskodik az ingatlanán elhelyezkedő 
zöld növényzet a közterületre történő, gyalogosforgalmat zavaró vagy balesetveszélyes 
túlnövésének megakadályozásáról, a túlnőtt növényzet eltávolításáról, 

5. aki az közterületen levő zöld növényzet túlnövésének megakadályozásáról, a 
gyommentesítésről, gyomírószer kijuttatásával, permetezésével gondoskodik 

6.4 aki a közkifolyóból termőföldet locsol, gépjárművet mos, vagy a közkifolyóból a 
közszolgáltató írásos engedélye nélkül nem háztartási célra vizet vételez, 

7. aki belterületen zajjal járó építési, vagy egyéb ipari tevékenységet munkanapokon 19 óra 
és 7 óra között, pénteken 19 óra és szombaton 9 óra között, vagy vasárnap, vagy 
munkaszüneti napon végez. 

 
4. Az önkormányzati intézmények használatával és rendezvényeken 

való részvétellel kapcsolatos szabályok megsértése 
 

6. § 
 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el: 
1.5 aki az önkormányzat által fenntartott intézmények házirendjét megszegi, az intézmény 

eszközeit, berendezési tárgyait nem rendeltetésszerűen használja, 
2.6 aki az önkormányzat által szervezett rendezvényeken, ünnepségeken az esemény 

lebonyolítását zavarja, a fellépők előadását hangoskodással akadályozza, a közönséget 
zavarja a méltó ünneplésben. 

 
 

 
                                                            

3 Hatályon kívül helyezte a 15/2017. (IX.19.) sz. önkormányzati rendelet 2. §. (1) 
4 Módosította a 15/2017. (IX.19.) sz. önkormányzati rendelet 2. §. (2) 
5 Módosította a 15/2017. (IX.19.) sz. önkormányzati rendelet 3. §. (1) 
6 Módosította a 15/2017. (IX.19.) sz. önkormányzati rendelet 3. §. (2) 



4 
 

5. Az állattartás körében érvényesítendő szabályok megsértése 
 

7. § 
 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el,  
1. aki közterületen, közforgalom számára megnyitott helyen gazdátlan, kóbor állatot etet, 

itat, tart, 
2. aki kedvtelésből tartott állatot - vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya 

kivételével – a temető területére, kulturális, oktatási, szociális, sport- vagy egészségügyi 
intézmény területére, ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe bevisz, 
beenged, 

3. aki bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon enged, tart, 
4.7 aki kedvtelésből tartott állat ürülékét a közterületről nem távolítja el.    

 
8. § 

 
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a haszonállattartó,  

1. aki nem gondoskodik a trágya, trágyalé külön jogszabályokban meghatározott módon 
történő gyűjtéséről, a tároló szükség szerinti kiürítéséről, 

2. aki az ingatlanán keletkezett trágyát közterületen helyezi el,  
  3. aki közterületen haszonállatot tart, legeltet, vagy a zárt ingatlanról felügyelet nélkül   

kienged. 
 

6. Hulladékgazdálkodási szabályok megsértése 
 

9. § 
 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el: 
1. aki a települési hulladékot, szelektíven gyűjtött hulladékot nem az önkormányzati 

rendeletben előírt módon helyezi el a hulladékátadó helyen,  
2. aki a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz - és robbanásveszélyes anyagot, állati 

tetemet vagy egyéb olyan anyagot helyez el, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, az 
ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét, 

3. aki a háztartásban keletkező veszélyes hulladékokat nem a hulladékgyűjtő udvarban adja 
le, hanem azokat egyéb hulladékgyűjtő edénybe helyezi. 

 
 

7. Záró rendelkezések 
 

10. § 
 

 Ez a rendelet 2017. június 1-jén lép hatályba. 
 
 
 
 

Mező Gyula               Jenei Attila 
polgármester       jegyző 

                                                            
7 Hatályon kívül helyezte a 15/2017. (IX.19.) sz. önkormányzati rendelet 4. §. (4) 


