
 
Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete 
 a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről  
 
Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés d) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában, 
Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8.§ (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
  
 

1. Általános rendelkezések 
 

1. § 
 

(1) E rendelet hatálya kiterjed a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartásokra, valamint a magatartások elkövetőivel szembeni közigazgatási bírság 
kiszabásának szabályaira.  
 
(2) E rendelet szabályait a 14. életévét betöltött természetes személy, továbbá a jogi személy, 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által elkövetett, a közösségi együttélés e 
rendelet szerinti alapvető szabályait e rendelet szerint sértő magatartásokra kell alkalmazni.  
 
(3) Nem állapítható meg a közösségi együttélés szabályait sértő magatartás megvalósítása, ha 
a tevékenységgel, mulasztással vagy jogellenes állapot fenntartásával bűncselekmény vagy 
szabálysértés valósul meg, vagy a tevékenység, a mulasztás vagy a jogellenes állapot 
fenntartása esetére más jogszabály egyéb jogkövetkezmény alkalmazását írja elő.  
 
(4) A közigazgatási hatósági eljárás 

a) valamely cselekménnyel megvalósuló, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől,  

b) mulasztásban megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás 
esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától,  

c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló közösségi együttélés szabályait sértő 
magatartás esetén a jogellenes állapot megszűnésétől 

 számított hat hónapon belül indítható meg.  
 
(5) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a cselekmény 
elkövetésétől, a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától, valamint a jogellenes 
állapot megszűnésétől egy év elteltével felelősségre vonásnak helye nincs.  
 
(6) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályiról szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben 
meghatározott eltérésekkel.  
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2. § 
 

(1) E rendelet alkalmazása során 
a) a közösségi együttélés 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 amely e rendelet szerint 
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak minősül; 

b) fiatalkorú az a természetes személy, aki a közösségi együttélés alapvető szabályát 
sértő magatartás elkövetésekor a tizennegyedik életévét betöltötte, de a 
tizennyolcadikat még nem.  

 
(2) Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírság kiszabásának akkor van helye, ha a fiatalkorú 
önálló jövedelemmel rendelkezik, vagy önként vállalja a közigazgatási bírság megfizetését. 
Fiatalkorúval szemben helyszíni bírság kiszabásának nincs helye.  
 
 

2. Hatásköri-, eljárási rendelkezések 
 

3. § 
 
(1) A képviselő-testület a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokkal 
kapcsolatos ügyekben a rendeletben meghatározott feladat- és hatásköröket a jegyzőre 
ruházza át.  
 
(2) A közigazgatási hatósági eljárás és a helyszíni bírság kiszabásának lefolytatására a jegyző 
vagy az erre felhatalmazott ügyintéző jogosult.  
 
(3) A jegyző döntésével szemben Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületéhez 
lehet fellebbezni.  
 

4. § 
 
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt közigazgatási eljárást 
hivatalból, a hatóság észlelése alapján kell lefolytatni, ideértve bármely személy vagy 
szervezet bejelentése alapján történő tudomásszerzést is.  
 
(2) A bejelentésnek lehetőség szerint tartalmazni kell a közösségi együttélés szabályaiba 
ütköző magatartást megvalósító személy ismert személyi adatait, a magatartásának az 
elkövetés helyének és idejének továbbá a körülményeinek leírását a bizonyítási eszközök 
megjelölésével. Amennyiben lehetőség van rá, a bizonyítási eszközöket csatolni kell a 
bejelentéshez.  
 

5. § 
 
(1) Az e rendeletben meghatározott a közösségi együttélés alapvető szabályai elmulasztásának 
megszegőjével szemben természetes személy esetén ötezer forinttól kettőszázezer forintig, 
jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén ötezer forinttól 
egymillió forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye.  
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(2) Ha a helyszíni intézkedés alkalmával a közösségi együttélés alapvető szabályait megszegő 
a jogsértést teljes mértékben elismeri, vele szemben ezer forinttól ötvenezer forintig terjedő 
helyszíni bírság kiszabásának van helye.  
 
(3) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott közigazgatási bírságot és a helyszíni bírságot 
az elkövető az I. fokú határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a Mátraszele 
Község Önkormányzata bírságbevételi számlájára történő utalás útján vagy a Mátraszelei 
Közös Önkormányzati Hivatal pénztárába történő befizetéssel köteles tejesíteni.  
 
(4) A bírság ismételten kiszabható.  
 

6. § 
 
(1) A közigazgatási bírságot úgy kell megállapítani, hogy igazodjék a cselekmény súlyához. 
Az elkövető személyi körülményeit annyiban kell figyelembe venni, amennyiben azok a 
hatóság rendelkezésére álló adatokból megállapíthatók.  
 
(2) A közigazgatási bírság mértékének meghatározásakor érvényesíteni kell a fokozatosság 
követelményét.  
 
(3) A közigazgatási bírság kiszabása helyett megrovás alkalmazható, amennyiben a 
magatartás az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú és a közösségi együttélés 
alapvető szabályai elmulasztásának elkövetője személyi körülményeire figyelemmel ettől az 
intézkedéstől kellő visszatartó hatás várható.  
 

3. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások 
 

7. § 
 
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki Mátraszele Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének:  

a) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról szóló 12/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 4.§ szerinti 
szabályokat nem tartja be,  

b) a közterületek elnevezéséről, és a ház-számozás szabályairól szóló 10/2013. (VIII.15.) 
önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdésében, valamint a 15. §-ban foglaltakat nem 
tartja be,  

c) a település címeréről, zászlajáról, illetve azok használatának rendjéről szóló 10/2003. 
(IX.5.) önkormányzati rendelet 7.§, 10. §, valamint 13. §-ában foglaltakat nem tartja 
be.  

 
8. § 

 
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértését követi el az az állattartó, aki:  

a) nem gondoskodik az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű 
gondozásáról;  

b) az állat tartására szolgáló helyiséget nem takarítja, fertőtleníti rendszeresen, indokolt 
esetben nem szagtalanítja, nem gondoskodik rendszeresen a rovarok, rágcsálók 
irtásáról;  

c) bármilyen állatot oly módon tart, hogy az állat a közterületet beszennyezi;  
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d) a kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről nem távolítja el;  
e) az állattartás során az állat más ingatlanra való átjutását nem akadályozza meg;  
f) csak engedéllyel tartható állatot engedély nélkül tart;  
g) haszonállatot közterületen legeltet.  

 
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztását követi el az az állattartó, aki 
a) nem tartja be az állategészségügyi, állatvédelmi, közegészségügyi, vízügyi, építésügyi és 
környezetvédelmi jogszabályokat és ezzel a lakosság nyugalmát zaj és bűzhatással 
megzavarja;  

a) nem gondoskodik az állattartás során keletkezett trágyalé megfelelő ártalmatlanításáról;  
b) a keletkezett trágyát nem trágyagyűjtőben tárolja.  

 
(3) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztását követi el az, aki a közterületen 
a) ebet pórázzal, a harapós, támadó természetű továbbá a nagytestű – 45 cm-nél nagyobb 
marmagasságú – ebet pedig pórázzal és szájkosárral nem lát el;  
b) a 3 hónapos kort elért ebet 30 napon belül saját költségére állatorvossal veszettség ellen 
nem oltatja be;  
c) ebet – vakvezető eb kivételével – játszótérre, vendéglátó egységbe, élelmiszerraktárba, 
szórakozóhelyre, bölcsőde, óvoda, iskola területére, orvosi rendelőbe, gyógyszertárba, 
ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe vagy annak udvarába bevisz vagy 
beenged;  
d) az ebet úgy tartja, hogy az mások nyugalmát tartósan és rendszeresen zavarja.  
 

9. § 
 
(1) Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, aki a közkifolyót, közkutat nem 
háztartási vízszükséglet kielégítés céljára használja.  
 
(2) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki a közterületeken, 
közintézményeknél szemetel.  
 
(3) Aki a hirdetményt nem oly módon helyezi el, hogy az károkozás vagy 
környezetszennyezés nélkül eltávolítható legyen közösségi együttélés szabályait sértő 
magatartást tanúsít.  
 
(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki a játszóteret 
rendeltetésének nem megfelelő módon használja.  
 
(5) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az az 
ingatlantulajdonos, vagy az az ingatlanhasználó, aki a tulajdonában vagy használatában lévő 
ingatlant saját hibájából olyan rendezetlen, elhanyagolt állapotban tartja vagy hagyja, mely az 
ingatlan külső megjelenésében, állagában megmutatkozik. 
 

 
 

4. Záró rendelkezések 
 

10. §  
 

(1) A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. 
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(2) E rendeletet a hatályba lépését követően megvalósított, e rendelet szerint a közösségi 
együttélés alapvető szabályait sértő magatartások esetén kell alkalmazni.  
 
 
 
 
Mátraszele, 2017. május 24. 
 
 
 
  Vincze László      Babjákné Bocsok Anna  
                          polgármester                                                                                  jegyző  
 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
A 9/2017.(V.29.) rendelet 2017. május 29. napján kihirdetésre került. 
 
Hatálybalépés: 2017. május 30. 
 
 
Mátraszele, 2017. május 29.         
            
        Babjákné Bocsok Anna 
                                                                                                                     jegyző    

 


